REUNITS

pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - d'ara en endavant
FGC-, amb domicili a Barcelona, C/ Vergós 44, actuant en la seva condició de Directora
de Material Mòbil.
el Sr. Javier Lerchundi Astiazaran, actuant en nom i representació de la societat
PEGAMO INDUSTRIAL DIVISION, S.L - en endavant EMPRESA - amb domicili a
Gipuzkoa, Oiartzun, Polígon Industrial Lintzirin Gaina B-2, actuant en la seva condició
representant

EXPOSEN
I.CONTR/2022/156.

de POS46/22

II.Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que
no incorre en cap prohibició per a contractar amb FGC.
Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractació, formalitzen el

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
el subministrament de 6 Diploris de treball per al
transport de vagons S
S/62000 dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El contracte es regularà pels seus termes i, en allò no previst, pels seus annexes, segons
1)
2)
3)
4)

Plec de condicions particulars
Plec de prescripcions tècniques
Oferta econòmica (25/05/2022)
Oferta tècnica (25/05/2022)

SEGONA. PREU
El preu del contracte es fixa en 69.300,00

1

Adjudicació base
IVA 21%
Total adjudicació
Amb les següents condicions:
Termini en dies per al subministrament dels 6 diploris per al trasllat de 175 dies
vagons sèrie 62000 així
6 bogies de
vagons de la sèrie 62000 per als tallers del Centre Operatiu de
Martorell (COM)
Termini de garantia sobre els
24 mesos
equips subministrats (en mesos)
Temps de resposta del servei
24 hores

no podent repercutir-les a FGC.
TERCERA. TERMINI
El termini de vigència del contracte es fixa en 175 dies
a FGC.
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar, quedant extingit
sense necessitat d
.
totes les prestacions a plena satisfacció per a FGC, es podran aplicar les penalitzacions
que es detallen
administratives que forma part aquest contracte (Annex 1), amb independència dels danys
quest incompliment.
QUARTA. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia del contracte es fixa en 6 mesos a comptar des de la data de la seva
finalització, a plena satisfacció per a FGC.
CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC
El present contracte té caràcter privat. La seva interpretació i aplicació es regula per les

SISENA. JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
2

SETENA. FORMALITZACIÓ
El present contracte s entendrà per formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

Javier Lerchundi Astiazaran
Representant
Signat electrònicament

PER FGC
Esther Garcia i Torralbo
Directora de Material Mòbil
Signat electrònicament
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LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 6 DIPLORIS DE TREBALL PER AL
S/62000 DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Ref. CONTR/2022/156
Abril /2022
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 6 DIPLORIS DE TREBALL PER AL
TRANSPORT DE VAGONS S/62000 I DE
S/62000 DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
NÚM EXPEDIENT: CONTR/2022/156
PROCEDIMENT: Obert simplificat
REGULACIÓ: No harmonitzada
: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic
A. Objecte de contracte.
L

l subministrament de 6 diploris de treball per al transport de
Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya.
Variants
En aquest p

iants

Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de
ser tractat de forma conjunta i global. Aquest subministrament per evitar posar en risc la
seva correcta execució es considera que no conté prestacions individualitzables
susceptibl
nt, ja que les prestacions han
d efectuar-se d una forma integral.
bcontractació
:
El subministrament s'efectuarà a les instal

ubicades a:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre Operatiu de Martorell (COM)
Carrer Montserrat, s/n
08760 - Martorell (Barcelona)
2

Règim de subcontractació:
djudicatari podrà subcontractar part de l
del
contracte. No obstant, amb caràcter previ, haurà
r a FGC la seva voluntat de
subcontr
subco
ecte del contracte comporta i a quina empresa es
pretén subcontractar. En la subcontractació,
de complir totes les prescripcions
previstes a la LCSP.
A3. Informació addicional
El responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, serà el senyor Ruben
Rico i Ortiz, Responsable del Material Mòbil de mercaderies i Material històric dièsel.
Els interessats en el procediment podran adreçar les seves consultes al correu electrònic:
contractacio@fgc.cat
B. Import de licitació
B.1 Valor estimat
El valor estimat de la licitació a
desglossament:
per atendre supòsits específics de modificació contractual.
B.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació ascendeix a

, abans

El desglossament del pressupost de licitació és el que es detalla a continuació:
Pressupost de licitació

70

IVA 21 %:

14.700,00

Total (IVA inclòs):

84.700

3

El pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) segons:
Costos directes: 75% corresponent al preu dels materials i costos directament
derivats del subministrament.
Costos indirectes: 20% costos de desp
conservació i manteniment de les infraestructures necessàries
per a executar el contracte, i 5% benefici industrial.

-

Subministrament de 6 diploris, un 80% del pressupost de licitació. És a dir, 56.000,00

Pressupost de licitació de la part
corresponent al subministrament (6
diploris)

56

IVA 21 %:

11.760

Total (IVA inclòs):

67.760

El pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) segons:
Costos directes: 75% corresponent als costos directament derivats
de
fabricació).
Costos indirectes: 20% costos de despesa de personal
i de conservació i manteniment de les
infraestructures necessàries per a executar el contracte, i 5%
benefici industrial.
-

Servei de manteniment preventiu (2 anys) 15% del pressupost de licitació. És a dir,
10.500
uest import és el següent:
Pressupost de licitació de la part
corresponent al manteniment

10.500

IVA 21 %:

2.205

Total (IVA inclòs):

12.705

El pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) segons:
Costos directes: 75% corresponent a la despesa de personal per a
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Costos

indirectes:

20%

costos

de

despesa de personal
anteniment de les
infraestructures necessàries per a executar el contracte, i 5%
benefici industrial.

Servei de la formació del personal en aquest equips, un 5% del pressupost de
licitació. És a dir, 2.800
t és el
següent:

Pressupost de licitació de la part
corresponent a la formació

3.500

IVA 21 %:

735

Total (IVA inclòs):

4.235

El pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) segons:
Costos directes: 75% corresponent
del servei.
per a executar el contracte, i 5% benefici industrial.
B.3 Garantia del contracte
djudicatari haurà de dipositar una garantia del contracte, per un import corresponent al
mes previstes per la LCSP.
C. Term

ecució.

Atenent a la naturalesa i característiques de les prestacions que es pretenen contractar en el
30 mesos:
-

6 mesos (180 dies) per al lliurament dels equips sol·licitats i la formació requerida,
des de la signatura del contracte.
, des del lliurament dels
equips sol·licitats i la formació requerida.

Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar.
D. Termini de garantia.
6 mesos, comptats a partir de la finalització del contracte, a plena satisfacció per FGC.
5

E. Criteris de solvència
nex 1B.
F. Finalització del termini de presentació
itació.
G. Obertura de propostes
resentar en aquest pr
Sobre Dig

a del
est plec.
ls mitjans digitals previstos en

el Sobre Digital.
La data prevista d
H. Assegurances
a
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import
mínim de 70.000,00 euros.
Serà condició essencial del contracte
ri, al llarg de tota la vigència del
contracte, sigui titular de la pòlissa indicada i la mantingui en vigor.
I.- Codi CPV.
CPV 34621100-7 Subministrament
vagons de càrrega.
J.- Tipologia de contracte
Contracte de subministraments.
K.- Altres condicions
K.1.
es presentarà
t:
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte del pressupost de licitació.
El licitador que superi en la seva oferta els imports màxims sobre els quals presentar
proposta, serà exclòs del procediment.
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endran compresos els impos
les despeses necessàries

cions, que resultin del Plec de
speses que
es, taxes, desplaçaments,

etc.).
sentar la proposta tècnica objectiva
Els
compliment del que està definit en el plec tècnic mitjançant
Clause and Comments
pr

i

La no

rocediment.
K.2. Penalitzacions
l règim de penalitzacions que es detalla a continuació, així com el que es preveu
al plec de prescripcions tècniques (si així hi consta expressament):
-

Per endarreriment en el lliurament dels 6 diploris per al trasllat de vagons sèrie

tallers del Centre Operatiu de Martorell (COM),
lliurament dels documents requerits i que es troben definits en el plec de prescripcions
tècniques,
tècnic (en el cas de no haver
indicat un termini en la proposta tècnica particular), o el termini particular indicat en la
proposta tècnica objectiva, de 250
indicat als plecs, es fa necessari aplicar penalitzacions diferents a les establertes per la llei,
a contractació, i
vagons sèrie 62000 així com de sistemes

6 diploris per al trasllat de
r a 6 bogies de vagons de la sèrie

formacions i lliurament dels documents requerits i que es troben definits en el plec de
prescripcions tècniques.
Les penalitzacions
seguiment de la correcta execució del contracte, incorporant mecanismes que permetran
responsabilitzar al contractista de les desviacions indegudes i dels incompliments de les
seves obliga
En cas de no regulació específica en relació a
contr
7

ó del
a LCSP.
(AJ)

K.3 Forma de facturació
-

-

30% a la signatura del contracte, per acopi de materials
60% un cop finalitzat lliurats els 6 diploris per al trasllat de vagons sèrie 62000
als
tallers del Centre Operatiu de Martorell (COM) amb total satisfacció per part
.
10% un cop realitzat el servei de manteniment preventiu i la formació requerida

K. 4 Altres obligacions
Transport: Totes les despeses
jecte de licitació, així com els
permisos, llicències, taxes, etc. relacionat amb el transport, recollida i posada en disposició a
les instal·lacions de FGC, aniran a c
.
En el cas de ser necessari un transport internacional, es farà seguint normes INCOTERM
2010, en condicions DDP (Delivered Duty Paid) per a FGC.
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CLAUSULAT

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT I NORMES APLICABLES
1.1.

OBJECTE DEL PROCEDIMENT
a

quadre de característiques.

Les especificitats tècniques de la licitació es recullen al plec tècnic, el qual forma part
integrant del procediment.
racte
totes aquelles prestacions necessàri
contracte.

ió,
xecució de les prestacions objecte del

La publicació de la licitació es farà a través del perfil de con
plataforma de contractació pública de la Generalitat:

la

https://contractaciopublica.gencat.cat
1.2.

VALORACIÓ DE LICITACIÓ

El valor estim

1 del quadre de característiques.

El pressupos

uadre de característiques.

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació
i
onsta com annex 2 al present plec.
En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu
judicació
ran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepció de
abonam
cions, que
resu
rt
incloses totes les de
iti pe
cas, dietes, taxes, desplaçaments, etc.).
No seran admeses les ofertes econòmique
cas contrari, el licitador que superi el pressupost de licitació, serà exclòs del procediment.
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1.3.
El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per:
-

El Plec de Condicions Particulars
El Plec de Prescripcions Tècniques
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP)
El Decret legisla
presa Pública Catalana
La regulació específica de la Generalitat de Catalunya
El Codi de Contractació Socialment Responsable d FGC
La resta

Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment
obert s
2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
2.1.

SOL·LICIT
TÈCNIQUES

ORMACIÓ SOBRE ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS

Els licitadors podran fer consultes relacionades amb la documentació de la licitació fins a
quatre dies abans de la data de finalització del termini de presentació de propostes.
Les con

adreçaran al correu electrònic contractacio@fgc.cat.

Així mateix, FGC utilitzarà el seu perfil de contractant, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Publica de la Generalitat, com a instrument de comunicació i de
formulació/ resolució de consultes o aclariments relatius a la licitació.
2.2.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Pel control en el seu acomplim
ió en la resolució de les incidències que
puguin so
ecució, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona
física o jur
de característiques.
3. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA
3.1.

DURADA DEL CONTRACTE
C del quadre de característiques.
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3.2.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte figura al quadre de característiques, apartat D.
3.3.

DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de defectes en la prestació
efectuada objecte
o la nova elaboració (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).
FGC no pagarà (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la
correcta execució, a plena satisfacció del responsable del contracte.
3.4.

CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran concórrer per sí mateixes o mitjançant representants degudament autoritzats, les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i
compleixin les obligacions a què es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial
haur
e les corresponents autoritzacions administratives,
necessàries per
contracte.
incompliment del
loc a la resolució del
contracte o, en el cas que sigui en fase de licitació, a la no admissió en el procediment.
Ta
empresaris que es constitueixin
temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unió
ividualment o en una altre unió. La
contra
e totes les proposicions que
hagin presentat per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament).
La presentació de la proposició per a licitar, comport
nada de les
clàus
tació contractual i la declaració
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb
FGC.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del contracte si les prestacions
a realitzar esta compreses dins els seus fins, obje
ctivitat que estableixin
els seus estatuts o normes fundacional.
En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no
d
e en la que es trobi el procediment.
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del contracte, haurà de complir els principis ètics i les regles
de con
3.5.

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

La proposició econòmica es prese
present plec com annex 2 (tant en relació al seu contingut, com en la forma prevista).
Les propostes que
ser excloses del
procediment.
En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta en les condicions previstes a
l apartat k.1 del quadre de característiques. El licitador que superi els imposts màxims
indicats, serà exclòs del procediment.
3.6.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DOCUMENTACIÓ
EXIGIDA

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà,
en un únic sobr
urà de presentar en les condicions previstes en aquest plec en
relació al Sobre Digital.
Al so
ocumentació administrativa i els criteris avaluables segons criteris
objectius (automàtics).
El licitador indicarà aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri
confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets
tècnics o
A tal efecte, farà constar la numeració de les pàgines
mació confidencial. No serà admissible
la declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la informació te
caràcter confidencial.
Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi
un procés de revisió
djudicació.
No obstant, si FGC considera injustificada la designació proposada pel licitador o aquest
no hagués designat cap informació concreta com confidencial, podrà donar aquesta
condició als documents que, amb el seu propi criteri, consideri adients.
Per acreditar la seva solvència, la Mesa de Contractació o els seus assessors, podran
demanar informació addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del
12
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LCSP. Aquest requeriment es
notificarà per correu electrònic i haurà de ser complimentat pels licitadors en el termini i
forma indicat a
com a màxim de tres dies.
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicació apart,
que suposi una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o
tècnic, i que no estigui expressament autoritzada per FGC
la proposta, en aplicació del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP.
3.6.1 CONTINGUT DEL SOBRE
El sobre contindrà tota la documentació identificadora del licitador, així com la que acrediti
el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera.
Aquesta documentació es podrà substituir, en aquesta fase del procediment, per
En el cas de que el licitador opti per la fórmula de presentar aquesta declaració en aquesta
fase del procediment, haurà de justificar el compliment de les condicions de la licitació
(declaracions, solvència, etc.) aportant la documentació que als efectes li requereixi FGC, en
la forma i termini
udicació del contracte).
C podrà, en qualsevol
moment del procés, abans d
djudicació, requerir al licitador perquè justifiqui el
compliment de les condicions de solvència exigides en aquest procediment.
tador, en el cas
de ser proposat com a oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, és la següent:
a) Document que acrediti la pers

DNI/NIE/CIF).

b) Si el licitador és persona jurídica haurà d'acompanyar escriptura de constitució i/o
modificació, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentació que acrediti la representació de qui signa la proposta.
c) Últim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al
Registre Mercantil, així com també document justificatiu de la seva presentació,
en el cas que correspongui.
d) Obligacions tributàries
1. Últim rebut que correspongui haver satisfet per
llits
en

ticle 83 de la Llei regul
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una declaració responsable en aquest sentit, que especifiqui el supòsit legal
empció.
ba
al corrent de les seves obligacions tributàries i de la inexistència de deutes
la Generalitat de Catalunya.
e) Obligacions de Seguretat Social:
-se al corrent en el compliment
de les obligac
f)

mpresa amb la Seguretat Social.

Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:

Per tal acreditar la solvència econò
tots i cadascun dels documents que s

1B.

g) Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).
Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
en aquest procedimen
documentació que acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la declaració responsable que el
licitador no està afectat per cap prohibició de contractar i la classificació empresarial, en
el cas de que aquesta informació es desprengui de la informació que hi consta inscrita. A
tal efecte, els licitadors aportaran un certificat acreditant la vigència de la inscripció, així
com tots els fulls del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder
comprovar el compliment dels requisits.

h) Empreses estrangeres.
Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislació
vigent. En particular, les empreses estrangeres hauran
ió
expres
ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
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ropea o signataris de
rd sob
spai Econòmic
seva inscripció en un registre
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ex I del Reglament General

Les empreses

s que no són membres de la Comunitat Europea o que
pai Econòmic Europe
certificació expedida per la representació diplomàtica espanyola respectiva, en la qual es
faci constar que figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o anàleg o,
en cas de mancança, que actuen habitualment en el tr
e les
act
diplomàtica espanyola respectiva on consti que
re Contractació Púb
Mundial
d
contractació
Administració i Entitats de Dret Públic, en forma substancialment
anàloga.
i)
Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una
r la seva personalitat,
representació, capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats.
nió
eses, els licitadors ha
ndicar els noms i les
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que
queden obligats conjuntament i solidària,
compliment de totes les obligacions derivades del contracte.
Han
apoderat únic de la UTE, que ha
er una persona física, així com el domicili de la
Unió als efectes de requeriment. Així mateix, hauran
, el compromís
UTE.
Si

empreses resulta adjudicatària, les empreses que la constitueixen
esponent escriptura pública de constitució, designant apoderat en
la mateixa, així com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalització del contracte.
j)

Declaració sobre grup empresarial.
article 42.1 del Codi de

Comerç, concorrin a la
15
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presentar una declaració fent constar les denominacions socials de totes elles, als
01 de
a manca de
presentació
esta
no concorre aquesta circumstància.
k) Declaració responsable de vincles amb el grup d FGC
anables en la contractació pública,
overn de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la
declaració responsable de vincles amb personal del grup d
ns el model de

president, els seus càrrecs directius i en general
qualsevol per
pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, professional,
polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
ferta
presentada pel licitador. Així mateix, en aquells casos en que així ho estableixi una norma
que
ió al procediment.
Al sobre tamb
rarà
estrictament d'acord al model previst en aquesta licitació (Annex 2), signada pel legal
representant del licitador.
3.7.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Les p
rd amb les condicions previstes en relació al
Sobre Digital, en el termini indicat en aquesta licitació.
No s'admetran les presentades excedit el termini màxim indicat, ni en manera diferent de
l'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidències que puguin

FGC pot modificar la data final de presentaci
ertes. En aquest cas caldrà únicament
que es publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present
procediment.
orreu administratiu
o altre sistema que no s
Quins certificats digitals seran admesos?
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a disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura
electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l
Pel que fa als certificat
alificats a
qual
acord am
article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa
que
ignatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats
Fins quin termini es podran presentar les propostes?
Les propostes es presenta
mitjanç
hauran
al/s correu/s electrònic/s i

citació,
e
-

nllaç a l
al,
ontinuació, rebran un missatge,

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formul
efectes de notificació en la tramitació del
procediment.
erta, atès
nté en el m
per presentar l

eina de Sobre Digital.

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma
esglaonada, abans de fer la presentac
oferta.
Per poder iniciar la trames
itadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació.
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el mom
s ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant
17
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la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només
eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per
seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
de Sobre Digi
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les
empreses li
océs de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
ablertes.
Les e
primers sobres xifrats.

roduir en tot

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat.
Així, atès que
é
de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït empresa
la paraula clau.
mb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
Una vegada complimentada tota la documen
conformen, es farà la presentació pròpiam

ntats els documents que la
erta.

A partir del moment en qu
documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que imp
a de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions,
ractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació
s; publicant a la Plataforma de Cont
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
u
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut,
én signada la
18
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document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
rd amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
su
a electrònica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)
es empreses licitadores i, en
ir-se en UTE si
ignar pels representants de totes les empreses que la

cas de tractarresulten adjudicatàrie
composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del q
i
r que conté informació confidencial,
si conté infor
quest tipus.
permetin
conèixer clarament allò que es cons
3.8.

TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a comptar des de la data
icitador podrà retirar la seva
proposta.
4. EXAMEN DE PROPOSICIONS
4.1.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa per
disposa en aquest Plec, Annex 3 .

ntracte estarà constit

Els designats podran ser substituïts per aquelles persones en qui deleguin.
4.2.

OBERTURA DE PROPOSICIONS
úblic. El result

oració del contingut, serà

La Mesa de Contractació, en el marc del que estableix la LCSP, podrà sol·licitar els
aclarim
entar en el termini conferit
e, el qual no superarà els tres dies.
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guna dada
imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el
pressupost de licitació, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions
previstes en aquesta licitació.
4.2.1. TERMINI I PROCEDIMENTS
Els dies que figuren en el present plec es consider
el contrari.
En
rdi conferir els terminis de subsanació indicats en les diferents fases
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils.
De cada acte, s'aixecarà Acta que serà signada pel Secretari i el President.
5. ADJUDICACIÓ
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció a allò que disposa la normativa vigent i dins el
litzar en un màxim de dos
mesos, comptats a
Aquest termini es podrà ampliar per circumstàncies degudament justificades.
5.1.
r a la contractació dels subministraments a què es
refereix el present Plec de Clàusules
159 de la LCSP.

La Mesa de Contractació
ofertes admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats,
ó establerts. La classificació es realitzarà per
ordre decreixent de puntuació.
En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposarà declarar deserta de la
licitació.

5.1.1. PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
efecte, valorarà les ofertes presentades tenint en
tècnic elaborat i els criteris de valoració.
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present adjudicació, figu

annex 4 del

present plec.
5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT
BAIXOS
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals
o desproporcionats, FGC farà el requeriment corresponent a la valoració de la seva
oferta, en els termes previstos a la LCSP.
esa licitadora tindrà un termini màxim de tres dies, a comptar des de la data de
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden
referir a (sense que aquesta sigui una llista tancada):
-

-

-

ls serveis prestats, el mètode de construcció o el
procediment de fabricació.
Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment
favorables de què disp
a per a prestar els serveis,
subministrar els productes o executar les obres.
ginalitat i/o innovació en les solucions proposades per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.
El compliment de les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o
laboral establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis
col·lectius o per les disposicions de dret internacional medi ambiental, social
2014/24/UE, sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació.
La possi

Transcorregut aquest termini, es farà un informe amb la valoració corresponent, en el
a conté valors que la fan anormal/desproporcionada,
proposarà la seva exclusió.
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormalment baixos la indicació
reu inferior als costos mínims per categoria professional, segons el conveni laboral
vigent, així com també que no compleix amb les obligacions aplicables en matèria medi
ambiental i social.
En tot cas, es considerarà que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati
i col·lectiu sectorial vigent.

21

(AJ)

Paràmetres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o
desproporcionats:
En el cas de que concorri un únic licitador:
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
erta econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari
superior o igual al 25%.

En el cas de que concorrin 2 licitadors:
Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
ta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari
superior o igual al 20%.

En el cas que concorrin 3 licitadors:
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
òmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, per al còmput de la
e
unitats percentuals a aquella mitjana).

En el cas de que concorrin 4 o més licitadors:
Es considerarà que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
nferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades, calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes hi ha
ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà de nou la
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit.

rtes presentades per empreses del mateix grup, únicament es tindrà
en compte a efect
empreses del grup.
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Addicionalm
econòmica: s

lindar mínim de puntuació no
a puntuació corresponent a la valoració dels

condicions de qualitat tècniques i les condicions de qualitat basades en condicions socials i
ambientalment responsables) Els licitadors que no assoleixin aquesta puntuació en els
criteris de valoració tècnics, seran exclosos de la licitació.
5.1.3 AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES
El mètode per determinar l oferta més avantatjosa, serà la suma dels diferents punts
assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats.
es proposicions de les
empreses que acreditin alguna o varies de les condicions socials
o previstes en el present plec,
se ànim de lucre que tinguin
un objecte social relacionat amb el contracte, sempre que igualin en els seus termes a les
més avantatjoses.
En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa,
tindran preferència en l'adjudicació del contracte, els licitadors que al no estar obligats,
disposin d'un percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors amb disminució o
treballadors en
pl
sa, prevalent, en cas
jor nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. Es fa constar que la condició
de figurar com a beneficiari de l ngrés mínim vital en el moment de la seva contractació
147.2 a) de la
LCSP (
d amb el que disposa la disposició addicional primera del Reial Decret-llei
20/2020, de 29 de ma
estable
En cas de no donar-se
no estant obligats, comptin
amb algun número de treballadors amb disminució i, finalment
obligat compti amb el major percentatge de treballadors fixos amb disminució a la seva
plantilla.
r impossi
licar homogèniament els criteris
anteriors, es decidirà mitjançant
des, en la forma que
acordi la Mesa de Contractació, que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva
convocatòria.
5.1.4

CLASSIFICACI

RTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

La mesa de contractació o, en el seu defect
ofertes
e 159 de la LCSP.
A continuació,
aportin la documentaci
en el termini de set dies hàbils.

ficarà les

la millor oferta per tal de que
icle 159.4 apartat f) punt 4º de la LCSP
23
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En el cas de q
contractació dictarà la resolució
udicació i la notificarà a
adjudicataris i es publicarà al perfil de contract
En
ocumentació en temps i forma, es requerirà a la
següent empresa classificada, per tal de que aporti la documentació indicada, iniciant
novament el tràmit.
En la no

marà del termini per la formalització del contracte.

En el cas de que en el termini indicat
procedirà de la següent manera:

es

empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i
se li reclamarà una penalització per un import corresponent al 3% del pressupost
de licitació
es procedirà a adjudicar el contracte al
segon classificat
Si això no fos possible, es procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si
procedeix, a tornar a licitar-ho.
5.2.

GARANTIA DEFINITIVA

L'Adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d'
ta garantia es podrà instrumentar mitjançant
aval ba
ió, subscrit amb una companyia
segurances autoritzada per operar en el ram de la caució.
La garantia es constituirà dins del set dies següents a la data en què es requereix o en
tot cas en el termini indicat per
e consten en els
lec.
També es podrà constituir mitjançat transferència el compte
, ES10-2100-3000-132201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a
imports
ituir la fiança definitiva mitjançant retenció de part del
preu del contracte. A tal efecte ho haurà de sol·licitar expressament presentant el model
de l annex 8 del present plec de clàusules.
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Aquest import garantirà la correcta execució
vigència i fins a la finalització del te
mpliment, FGC
podrà inca
port que cobreixi la penalització, quedant obligat
-la fins a

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I
CONTRACTE
6.1. Facultats

del responsable del contracte, apart de les recollides a la

- Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions establertes en el
contracte o en disposicions oficials.
- Exigir l'existència dels mitjan

ció necessària.

- Tramitar totes quantes incidènci
- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions tècniques, dins els límits
establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats, sempre
en el marc del que disposa
- Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes
aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.
- Donar el vist i plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de
factures per part de l'Adjudicatari.
- Exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la vigilància del servei. En aquest
sentit,
accés a aquestes persones, a tots els llocs on s'estiguin
realitzant els treballs objecte d'aquesta contractació.
L'Adjudicatari facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als
responsables de la in
itjans necessaris per tal que pugui
realitzar les esmentades funcions. La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser
efectuada tant durant la seva realització com al seu acabament.
- En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament
realitzats, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o execució
les normes de comportament, FGC ho posarà en
coneixement de
catari i podrà aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per
cada irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.
- La seguretat de la prestació recau sempre en l'Adjudicatari.
25
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6

udicatari:

de les estipulacions previstes a la normativa
aplicable, les que es detallen a continuació:
formalització del contracte.

contracte i notificar-lo a FGC, abans de la

- Complir amb totes les obligacions en matèria laboral (seguretat social, prevenció de
riscos, etc.) i fiscal. En cap cas la relació
FGC
serà una relació laboral, existint únicament una relació estrictament mercantil.
- Tot el personal de l'Adjudicatari estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social. La seva
plantilla no tindrà cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot
moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les
percepcions salarials i no salarials que correspongui.
- L'Adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de protecció i integració de persones minusvàlides, de Seguretat Social, de prevenció de
riscos laborals i d'estrangeria.
- FGC podrà exigir, al llarg de tota
compliment de les seves obligacions en matèria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una
obligació essencial del contracte.
- FGC podrà requerir
xa o per mitjà de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula,
essent aquesta una obligació essencial del contracte. El seu incompliment no implica cap
responsabilitat per a FGC.
tari serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal, així com del
deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran
de guardar en relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer de FGC.
judicatari notificarà a FGC tot el personal que realitzarà els treballs en les seves
dependències, i les variacions que es produeixin.
xecució del contracte, la
justificació dels treballs realitzats fin
adequació a les exigències del contracte i/o al nivell de qualitat previst.
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ió del contracte, al seu càrrec, tots
els elements necessaris per la correcta execució del mateix, amb els nivells de qualitat
exigits en el mateix.
- FGC podrà requerir a l
mateixa o per mitjà de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula. El
seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC.
-

rà obl

osicions sobre protecció i
aplicació en el lloc on hagi de desenvoluparecte

del contracte.
implicarà responsabilitat de cap
l
tari compensarà

ri o del seu personal, no
pongui.

- FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat i
ficiències que pugui trobar en el
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o
compromès. L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores
des de la recepció de la notificació prenent le
separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte
desenvolupament
ablert a les
presents clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
- Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs
que es contracten serà per compte de l'Adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques.
- Com que el personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries,
FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui
patir al pas dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació
econòmica, aquesta serà repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a
reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que
aquest fet succeís una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà
l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.
- Serà condició essencial del contracte q
contracte, sigui titular i mantin
del quadre de característiques.

udicatari, al llarg de tota la vigència del
tH

6.3 Especificitats en relació a la subcontractació i cessió del contracte
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dicatari podrà subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte
d acord amb el quadre de característiques. En aquest c
a FGC de les dades del subcontractista, així com acreditar que aquest compleix amb les
condicions previstes a la LCSP en relació a la subcontractació.
En el cas de qu
següents requisits:

trac

La notificació per escrit per part de
contracte a realitzar pel subcontractista.

n de tenir en compte els

es condicions i parts del

a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb
ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC
Els subcontractistes s
tant, la total responsabilitat de

aran només davant de

e assumirà, per
FGC.

Excepcionalm
subcontractistes.

als

No es permet la cessió del contracte.
6.4. Altres especificitats
6.4.1. Despeses de licitació
Aquesta licitació no té associades despeses específiques, no obstant, en el cas de ser
rmativa, seran a càrrec de
fins a un import màxim de 1
6.4.2. Civisme
obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC.
En conseqüèn

liga per si mateix i pe

en cada moment i que es concreten en la documentació que
els
contractistes al Compromís cívic
roba a la seva disposició al Perfil del contractant de
una condició
essencial del contracte.
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6.4.3. Notificacions electròniques
Totes les comunicacions i notificacions derivades d
est procediment, es faran a
través de mitjans electrònics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electrònic, en
el qual FGC farà totes les comunicacions i notificacions.
6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparència
djudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar compliment
al què es determina en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon
govern, així com a la resta de normativa que en la matèria pugu
7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ
Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la
correcta execució del contracte.
Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà aquella documentació que li sigui exigida a

En el cas d
ació de seguiment del contracte, FGC o el
responsable del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podrà iniciar

Procedime

mpliment de condicions

En el cas de que per part de djudicat
incompleixin les condicions del contracte, el
procediment a seguir serà el que es detalla a continuació:
ment,
identificant els fets i fent una proposta de qualificació

ncompliment.

i podrà presentar les al·legacions que consideri, dintre del termini

FGC adoptarà una resolució, notificant-ho
En el cas
aquesta es podrà dedu

a penalització econòmica,
eajustar la garantia, fins a
ontracte.
29

(AJ)

8. DESPESES A CÀRREC DE

ICATARI

ista serà la responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi,
així com de les conseqüències que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les
omissions, errors o mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
xecució del
contracte.

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
xecució del contracte, excepte en el cas que els danys sigui

Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a
tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions.
en
anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui
efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats.
Així mateix, seran a càrrec de l djudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que
uest cost a FGC.
L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o instal·lacions
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots
els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.
En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec una pòlissa
ça
de Responsabilitat Civil
e de característiques que
acompleixi amb els requeriments que
iquen en aquest plec.
Aquestes assegurances es mantindran vigents fins a la finalització de la prestació i durant el
termini de vigència de la garantia.
aquestes condicions es responsabilitzarà dels danys no
assegurats i FGC podrà contractar directament la/les corresponent/s pòlissa/es i repercutir
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9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, DESPESES I IMPOSTOS
El contracte serà formalitzat en document privat, en el term
i en tot
Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a
conseqüència de la contractació o per a l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran
de compte i càrrec de l'Adjudicatari.
10. ABONAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS
Es podrà establir una forma de facturació especifica per aquesta licitació si així consta al
quadre de característiques.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la
normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de
recepció dels documents que acreditin tota
No
El contractista estarà obligat en tot allò que determini la legislació vigent de facturació
electrònica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, així
com altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albarà valorat dels
subministraments lliurats, serveis prestats i un cop obtingut el codi de recepció facturarà
electrònicament.
FGC podrà exigir, juntament amb la factura,
itació del compliment de les
mpresa.
Aquesta documentació serà retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podrà
donar per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es
detallen anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida.
L'Adjudicatari es compromet a modi
necessitats internes de gestió, el sistema de facturació
Els pagaments a subcontractistes
condicions establerts a la normativa de contractació pública.

seves
a normativa vigent.
rminis i

A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requer
tari per
a que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions
relacionades amb el termini de pagam
cumental
del seu acompliment. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial
, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les
penalitats previstes en el plec, especialment pel que fa al retard en la presentació de les
dades requerides.
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Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial
cució, de manera
que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec,
especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades requerides.

11. REVISIÓ DE PREUS
Els preus indicats en el contracte no admeten revisió.
12. PENALITZACIONS
L'adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior
contractació, en els termes previstos en la documentació de la licitació, en la proposta
presentada per l adjudicatari i en el contracte.
El retard, podrà com
termini.

una penalització per endarreriment o incompliment de

Així mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentació del
contracte (incloent la documentació tècnica) podrà comp
ó de penalitzacions
per incompliment de les condicions del contracte.
Els incompliments que s
pedient que es tramiti a
ortar la resolució del contracte, per incompliment, amb la incautació de
la garantia
com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor,
que aquest fet li hagi comportat.
Es preveu específicament per a aquesta licitació el règim
del quadre de característiques.
Les conseqüències
que conste

.2

ompliment dels principis ètics i regles de conducta
seran les següents:

nt dels apartats a), b) i c) de
rtat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de
apartat 3
itat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
ctació
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
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- En el cas
el que preveu la lletra a) de l
ho posarà en coneixement de
Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens per
que es puguin establir.

blica de la
s penalitats

- En el cas que la gra

posarà en
u de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
El procediment a seguir serà el previst a la LC
contracte hi constarà en tot cas:
-

ció de

Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic
justificatiu
Compareixença prèvia del contractista accept
La modificació serà determinada per resolució de
an de contractació i serà
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la
garantia dipositada, per part del contractista.

14. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució del contracte, les següents:
a) La mort o incapacita
catari individual o l
personalitat jurídica de la societat adjudicatària.
b) Per mutu acord entre

judicatari.

c) La demora en el compliment dels terminis per par
ini
superior a dos mesos des de la data
dicació.
d)

liment de les restants obligacions contractuals essencials.
an
com essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessòries per a
pliment del contracte.

e) Incórrer, per part
el sector públic.

n alguna de les prohibicions de contractar amb

f) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus
terminis, o condicions tècniques.
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g)

ent, per part d
ligacions en matèria fiscal,
de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, o altra normativa que sigui
aplicació.

h) Per impe
supervisió a què es refereix el present plec.

s funcions

i)

És causa específica de resolució del contrac
de les obligacions
el català i, en gene
les obligacions
es deriven de les previsions de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen. No obstant això, amb caràcter pre
opció de les mesures de
resolució contractual, FGC
tista perquè compleixi
les obligacions ling
atalà amb aplicació del sistema de
penalitats previst en el present plec.

j)

Incompliment del Codi de Contractació Socialment Responsable

k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable
Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la incautació de la fiança, es
procedirà a la resolució del contracte, p
import de la
indemnització pels danys i perjudicis que aquests fets li causin.
15. LLENGUA DE
p
de la Generalitat deri

IÓ DEL CONTRACTE

ució de l

uest contracte.

Així mateix, l
les empreses subcontractistes han
d
, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que derivin de
ució de les prestacions objecte
de contracte.
ació de destinar a l ecució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si
escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua
suficient per desenvo
municació de manera
fluida i adequada en llengua catalana.
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a i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subject
ecució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
16. PROTECCIÓ DE DADES I RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT
16.1. Règim de protecció de dades
Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de protecció de
dades i aplicar. En aquest sentit, les parts s
uen a
complir amb la normativa prevista tant a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades i garantia dels drets digitals, reglament
2016 (GDRP) i, en allò que result
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de dades de caràcter personal.
A aquests efectes, en el cas que la realització
portés
la necessitat de realitzar el tractament de dades per part
t de tractament per
compte del responsable, les parts hau
t en un contracte
per escrit o en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebració i contingut,
establint-se ex
regat del tractament únicament tractarà les dades
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicarà o utilitzarà amb
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva
conservació, a altres persones; i tot això de confo
28.3 del
RGPD.
16.2. Règim de confidencialitat
Tota la informació que les parts
del contracte, ja sigui
verbalment o per escrit, en qualsevol mitjà o suport, es considerarà informació
confidencial.
En particular, les
fidencialitat de tota la informació,
documentació, informes, plànols, dissenys, càlculs, polítiques empresarials, dades o
qualsevol altre document o informació que pugui estar a disposició de les parts i que
aquestes puguin compartir entre elles amb motiu
acte, amb
independència de que les parts li hagin assignat aquest caràcter confidencial.
Així mateix,

r aquella informació exclusivament pe
acte, així com abstenir-se de la seva difusió o distribució a tercers sense

el co
Aquesta obligació es mantindrà vigent al llarg de tota la durada del contracte, essent una
obligació essencial, així com per un període mínim de dos anys, comptats a partir de la
finalització de la seva vigència.
Q

itat els casos en els que la informació:

35

(AJ)

-

Sigui de domini públic
Sigui accessible des d
tra font diferent a les parts
Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurad
tra
part
Sigui requerida per tribunals o algun altre òrgan/entitat que tingui dret a sol·licitar-la

17. SIGNATURA ELECTRÒNICA DEL CONTRACTE
El contracte es signarà electrònicament. A tal
isposar del
corresponent certificat de signatura electrònica avançada, en els termes
la Llei 6/2020, d 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis
electrònics de confiança.
ri haurà de remetre a FGC, en el termini es
acte signat
amb signatura electrònica. En aquest sentit i per evitar el possible incomplime
termini, els licitadors, en la declaració presentad
creditativa del compliment de
les condicions necessàries per concórrer a la licitació, faran esment a estar en disposició de
signatura electrònica avançada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei
6/2020, comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat.
La formalit
electrònica del document.

à perfeccionada en la data de la darrera signatura

18. RÈGIM DE RECURSOS, RÈGIM JURÍDIC i JURISDICCIÓ COMPETENT
te de recurs
especial en matèria de contractació
t administratiu comú de les
gim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
nció
quest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
procedirà la interposició de recursos pert
La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò
previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector públic que sigui
rticle 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. En
conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i li
seran aplicables el que disposen els ar
SP.
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Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació i modificacions
contractuals quan la impugnació d
s últimes es
als articles 204 i 205 de la LCSP
haver estat
administratiu.
Pel que fa als efectes i e
indicades al paràgraf anterior, serà competen

dre jurisdiccional civil.

La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats
de Barcelona

19. RÈGIM JURÍDIC i JURISDICCIÓ COMPETENT
19.1 La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a
allò previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector públic que sigui
consideració de contracte privat. En
conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i li
seran aplicables el que disposen
e la LCSP.
19.2 Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació i modificacions
contractuals quan la impugnació
als articles 204 i 205
jurisdiccional contenciósadministratiu.
Pel
indicades al paràgraf anterior, s

actuals

La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats
de Barcelona
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Annex 1A
DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ

PRESA COMPLEIX LES CONDICIONS

El senyor
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació de
, als efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la
contractació de .
man
sa que representa:
a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i
plena capaci
d amb el que
b) La fin
elació directa amb l
segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals.

el contracte,

sposa de la corresponent habilitació empresarial o professional exigida
en aquest plec.
d) El NIF d
e) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar
el registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i
no ha estat revocat.

seva solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits

no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en
ns
tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
i
instal·lació i funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos
laborals.
la normativa
tributària, en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
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ervei de l'Administració de la Generalitat i la Llei
la Generalitat.

Espanya, aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués
correspondre-li.

electrònica següent:

competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries,
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir,

m)
persones del grup d
que he fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculació,
per a deixa
n) Que accepta aquest plec, així com la documentació de la licitació, incloent totes les
condicions del procediment.
o) Que accepta el plec de prescripcions tècniques i compleix amb totes les condicions i
obligacions que en ell
p)

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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Annex 1B
REQUISITS DE SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

ocediment són els següents:
Criteris de solvència tècnica/professional
Els licitadors hauran

-

ar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per
ent
itarà per els mitjans següents:

R
projecció, fabricació i subministrament de diploris i si
t, data i el
nualitat mitja del contracte. .
ució
corresponents. A manca de certificacions, el licitador podrà aportar aquella
documentació que acrediti el compliment i que sigui admesa per FGC.

Criteris de solvència econòmica/financera
execució del
sa amb
la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.
El volum de factu
ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual
estimat del present contracte.
inat en la Llei de morositat
respecte al període de pagament.

assenyalats següents:
-

assegura

indemnització per riscos professionals.
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-

-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran
editació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
rit
com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o
ats
empresari, en la mesura en que disposi de les referències
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ANNEX 1C
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC
El Sr
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació d
,
als efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació
d
, manifesta que.
Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no
es troben en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació
amb el grup FGC. Concretament DECLARO:
QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN
AQUESTA CONTRACTACIÓ.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar
El Sr
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació d
,
als efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació
d
, DECLARO:
Que EL SR./SRA.
.què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta
societat, amb el càrrec d
, TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.
, qui treballa al
grup FGC en el càrrec d
.
Aquest vincle és del següent tipus:
PERSONAL

ECONÒMIC

FAMILIAR

POLÍTIC

PROFESSIONAL

ALTRES (

especificar quin)

Data, signatura i segell de l´empresa
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ANNEX 2

ferta que es
detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa.
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de
....................................................
província
de
...............
amb
domicili
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per
la contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i
condicions del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executarlo per les condicions econòmiques que es detallen a continuació :
Els licitadors presentaran una oferta a la baixa respecte
amb la següent taula:

Concepte

Import ofertat

IVA
21%

Import ofertat (amb
IVA)

SUBMINISTRAMENT DE 6
DIPLORIS DE TREBALL PER
AL
TRANSPORT
DE
VAGONS S/62000 I DE
BOGIS DE VAGONS S/62000
DELS FERROCARRILS DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran d
detalla a continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa.

es

PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS)
"................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de
....................................................
província
de
...............
amb
domicili
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per
la contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i
condicions del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executarlo per les condicions que es detallen a continuació :
Segons taula adjunta:
Puntuació
màxima

Criteris tècnics

Proposta

(50 PUNTS)

Criteris tècnics: Màxim 40 punts

Proposta
de
termini
per
a
subministrament dels 6 diploris per al
trasllat de vagons sèrie 62000 així com
de sistemes
vagons de la sèrie 62000 per als tallers
del Centre Operatiu de Martorell (COM)

25

Proposta de termini de garantia sobre
els equips subministrats (en mesos)

10

Proposta de temps de resposta del
nica (SAT) (en
hores)

5

Criteris socialment responsables: Màxim 5 punts

Personal amb contracte laboral indefinit
44
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(proporció)

Criteris ambientalment responsables: Màxim 5 punts

Antiguitat mitja del parc mòbil adscrit a

5

IMPORTANT:
vàlida, és a dir, com a míni
30 punts en la valoració dels criteris tècnics i
els criteris socialment i ambientalment responsables.

la seva proposta,

NNEX 4 del present PCAP.

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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ANNEX 3
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Constitució inicial

Suplències

President
Sr. Francesc Torras i Garcia
s i Contractació

Sr. Àlex Miralles i Castro
Contractació

Vocals
Sr. Christian Corchero Macias
Responsable Dipòsit de Martorell
Sra. Rocío Martín i Correa.
Cap Àrea Suport tècnic-legal en Contractació
administrativa
Sr. Àlex Miralles i Castro
Sr. Josep Úber i Portero
Òrgan de Control Intern

Sra. Teresa M. Pou i Seró
Control Intern

Sra. Rocío Martín i Correa
Àrea Suport tècnic-legal en
administrativa
(Amb Funcions de Secretària)

Membre d
Contractació en Contractació administrativa
(Amb funcions de Secretari)

-legal

Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en
qualsevol moment del procediment, a l òrgan de control intern (OCEI).
Així mateix, es fa co
cies a la Mesa (amb la
delegació corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir
a un determinat acte.
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ANNEX 4
Ó
Ponderació:
Criteris automàtics (objectius): 100%
Desglos
-

Criteris automàtics
o 50% preu
o 50% tècnics-socials-ambientals

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1) Criteris avaluables de forma automàtica - Oferta en concepte de preu: fins a 50
Punts
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 50 punts,
econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar
una oferta a la baixa respecte del pressupost de licitació, això és una oferta a la baixa
respecte els 70
El licitador que iguali en la seva oferta el pressupost de licitació, quedarà exclòs.
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació serà exclòs.
baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això són 50 punts.
la següent fórmula:

On: vp = 1
El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.
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2) Oferta en concepte de criteris tècnics: fins a 40 punts
-

Proposta de termini per a subministrament dels 6 diploris per al
bogies de vagons de la sèrie 62000 per als tallers del Centre Operatiu
de Martorell (COM): fins a 25 punts
Es donarà la màxima puntuació, això són 25 punts, a la proposta que
presenti un termini menor, en dies, per al lliurament dels 6 diploris per al
de vagons de la sèrie 62000 per als tallers del Centre Operatiu de
Martorell (COM), juntament amb la formació
en el plec de prescripcions tècniques (180
per a lliurar aquests diploris de fins a 110 dies laborables.
Els licitadors que proposin terminis que igualin el termini de lliurament
establert (180 dies), o terminis inferiors a 110 dies, obtindran zero punts.
fórmula:

declaració responsable per part del licitador.
-

Proposta de termini de garantia sobre els equips subministrats: fins
a 10 punts
Es donarà la màxima puntuació, això són 10 punts, a l
presenti en la seva proposta, un termini de garantia sobre els equips
subministrats, en mesos, superior al definit al plec de prescripcions
tècniques, 24 mesos, i amb un màxim de proposta de termini de 36
mesos.
Els licitadors que igualin el termini de garantia establert al Plec de
prescripcions tècniques (24 mesos) o terminis superiors a 36 mesos,
obtindran zero punts.
obtinguda

declaració responsable per part del licitador.
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(SAT): fins a 5 punts
sa que
presenti en la seva proposta, un temps de resposta del SAT, en hores,
inferior al definit al plec de prescripcions tècniques, 72 hores, i amb un
màxim de proposta de termini de 24 hores.
Els licitadors que igualin el temps de resposta del SAT establert al Plec de
prescripcions tècniques (72 hores) o presentin terminis inferiors a 24
hores, obtindran zero punts.
aplicació de la següent fórmula:

On TRsat correspon al temps de resposta del Servei
ca (SAT)
declaració responsable per part del licitador.
3. Criteris socialment responsables: fins a 5 punts
Es donarà la màxima puntuació, 5 punts, a la proposta que presenti la proporció
indefinit o compromís de transformació a contracte indefinit abans de formalitzar
el contracte.
PROPORCIÓ (I) que es sol·licita, i no el número de
personal amb contracte laboral indefinit.

ó de la següent fórmula:
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responsable per part del licitador.
La proporció ofertada es mantindrà durant tota l'execució del contracte.
4. Criteris ambientalment responsables: fins a 5 punts
5 punts.
Es donarà la màxima puntuació, això són, 5 punts
presenti en la
seva proposta una antiguitat (en anys) del parc mòbil mitja menor, i inferior als 15
anys.
Atès que els vehicles que podran
camions, per aquest motiu no es valorarà que siguin elèctrics o híbrids atesa la
nul·la concurrència que
irectament
relacionada amb la generació de GEH ja que la normativa europea sobre
emissions contaminants per als vehicles que es comercialitzen al territori ha
vehicles (EURO 3, 4, 5, 6) a més a més, també hi ha a emissions contaminants
provinents del desgast dels vehicles, per aquests es considera que amb aquest

A la resta de propostes

uda de

de

la relació de vehicles
contracte, la seva antiguitat i el càlcul de
la mitjana proporcional entre els anys i el nombres de vehicles).
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ANNEX 5
L
antia recíproca)___, NIF
_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________
____________________________,
CP
____________,
localitat
_________________________, i en el seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb
poders suficients per a obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
,
AVALA
A___( nom i cognoms o raó s
t)__, NIF ______________, en concepte de
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a
te de contracte)__,
davant: FERROCARRILS DE LA GENE
per un i
_______________________.

s previstos
en la normativa de contractació pública
ligat principal, amb renuncia expressa al benefic
sió i amb compromís de
pagament al primer requeriment de FGC. El present aval restarà en vigor fins que FGC, o
qui en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.
(Lloc i data)

(Signatura dels apoderats)

Província

Data
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ANNEX 6

MODEL DE CERTIF

ÇA DE CAUCIÓ

Certificat núm. __
__(raó social comp
segurador), amb domicili a,
______________________________, i CIF __________________, degudament representat
o apoderats)___, amb poders suficients per a obligar en
aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part
ASSEGURA
A __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________,
en concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
ara endav
xifres)_______, en els termes i condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives
pel que
e contracte)______, en concepte
de garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que
es puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades
davant FGC.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
egurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació,
hagi de fer efectiva la garantia.
C les excepcions que puguin correspondre-li contra el
mer requeriment La
present assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui
habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució.
(Lloc i data)
(Assegurador)
(signatura)
VERIFICA
Província

SSORÍA JURÍDICA
Data
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ANNEX 7
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS
C
EN LES SEVES RELACIONS EN L
AMB EL
SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA
03/2017,
dispo
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
les administracions i els
uesta llei han
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles d
ontractistes i les persones beneficiàries, i han de determ

sió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els c
en les
seves
Catalunya.
Aquests principis i regles de condu
documents reguladors de la contractació.

inclosos en tots els plecs de clàusules o

Així mateix, i de conform
obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per
aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.
1.- Els
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
relació contractual. Particularment s

ealitzar qualsevol
concurrència.

acció que pugui

2.seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.
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b)

àmbit del
contracte o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
gnació de mercats,

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les
obligacions següents:
a) En el moment de present
, el licitador ha de declarar si té
alguna situació de possibl
e la LCSP, o relació equivalent al respecte amb
acte es
produís
subcontractista està obligat a posarcontractació.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
ació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la vol
n un
procediment contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
pro
m per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
es, assignació de mercats,
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar
informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la
licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.
f)
ió en les
valuació del
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informació que
la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen
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referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació
tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.
4.- Aquestes obligacions tenen
cions contingude
licitadors o contractiste
contractació pública,
conseqüències previstes a la legislació vigent i de les penalitats establertes en aquest plec.
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ANNEX 8
AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ/DIPÒSIT
DEFINITIVA A TRAVÉS DE RETENCIÓ EN FACTURA

DE

LA

GARANTIA

El senyor
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació de
, als efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la
contractació de .
man
que representa:
En el cas de ser adjudicatària del contr
definitiva del contracte es faci efectiu a través de retenció en factura, la qual autoritzo a
.
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1 Objecte del plec
El present plec de prescripcions tècniques té per objecte descriure les
característiques tècniques i requisits que ha de satisfer el subministrament,
instal·lació i posada en servei de sis (6) diploris de treball nous per al trasllat de
vagons sèrie 62.000 així com de sistemes d’apilat per a 6 bogis de vagons sèrie
62.000 per als tallers del Centre Operatiu de Martorell (COM) dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest subministrament s’entendrà com a
“claus en mà”.

2 Abast
Subministrament dels equips objecte de licitació.
Instal·lació dels equips en el lloc definit, posada en funcionament i proves
pertinents.
Configuració i supervisió del rendiment dels equips.
Formació en l'ús, manteniment i programació dels equips.
Garantia (2 anys), suport tècnic i documentació tècnica, d’enginyeria i de
manteniment dels equips.
Transport dels equips als tallers del COM d'FGC.
Manteniment preventiu amb cobertura de dos (2) anys des de la posada en
servei de la maquinària i equips.

2.1 Normativa aplicable
L’equipament haurà d’estar dissenyat i fabricat d’acord a:
-

ISO 9001:2008 Sistemes de gestió de qualitat.
Marcat CE. Directiva Europea sobre Màquines 2006/42/CE i les normes ISO,
EN, UNE relatives a la seguretat de les màquines.
Reial Decret 1215/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors dels equips de treball.

També serà d’aplicació aquella normativa que defineixi les mesures de protecció
de les persones contra el risc d’accidents associats amb l’ús i funcionament dels
diploris i equips d’apilat de bogis.
Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna
d’aquestes entrés en contradicció amb alguna de les prescripcions particulars
establertes en el present plec, l’adjudicatari haurà d’indicar a FGC aquesta
circumstancia, havent FGC d’autoritzar l’alternativa proposada.
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2.2 Normalització
Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional d’Unitats
definides a l’estàndard internacional ISO/IEC 80000.

2.3 Eines, materials i mitjans
Tots els recursos necessaris per a efectuar els treballs seran a càrrec i compte de
l’adjudicatari. Això inclou el subministrament dels materials, les eines, equips i
maquinària necessaris per al subministrament dels equips.
La realització de maniobres amb el material mòbil, serà a càrrec d’FGC a les
instal·lacions d’FGC.
Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que l’adjudicatari realitzarà
amb el seu personal i mitjans la càrrega a origen, transport, descàrrega a destí i
lliurament dels diploris i equips d’apilat de bogis.

2.4 Ubicació
El subministrament dels equips es preveuen al Centre Operatiu de Martorell (COM)
d’FGC.
Es determinarà els espais que l’adjudicatari necessiti a les instal·lacions d’FGC per
dur a terme el subministrament.
FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prèvia coordinació
corresponent, per tal de garantir la compatibilitat amb altres treballs previstos per
FGC.
L’adjudicatari haurà de vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i
sense residus ni ferralla de per mig. La maquinària haurà de quedar ben
emmagatzemada així com el material de provisió que aquest necessiti per al
subministrament.
Un cop finalitzat el subministrament, l’adjudicatari haurà d’assegurar que l’espai de
treball queda en òptimes condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan
aquest el va ocupar. La maquinària emprada, eines i estris necessaris hauran de
ser retirats, així com les restes de ferralla i altres residus que s’hagin pogut generar
durant l’execució dels treballs.
L’adjudicatari haurà de lliurar prèviament a FGC els certificats CE així com els
certificats d’adequació a la normativa i RD 12/15 de la maquinària a emprar a les
instal·lacions d’FGC.
Tota la maquinaria i eines utilitzats per l’adjudicatari hauran de trobar-se al dia de
manteniment i degudament calibrats en els casos que per la precisió dels treballs
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així es requereixi. L’adjudicatari haurà
corresponents certificats de calibratge.

de demostrar-ho mitjançant els

3 Planificació
Un cop formalitzat el contracte FGC i l’adjudicatari celebraran una reunió de
coordinació d’activitats empresarials així com de previsió d’inici del
subministrament.
Es definirà un calendari de treballs prèviament entre FGC i l’adjudicatari.
L’adjudicatari serà qui haurà de fer-se càrrec del manteniment de la seva
maquinària i programar amb temps les necessitats que li suposin les avaries o
manteniments necessaris en els seus equips.
Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que l’adjudicatari realitzarà
amb el seu personal i mitjans la càrrega a origen, transport, descàrrega a destí i
entrega d’equips, maquinària, eines, consumibles, etc... La necessitat de reposició
i/o reparació de maquinària, equips o EPI de l’adjudicatari, no podrà suposar mai
un retard en els terminis establerts per FGC.

3.1 Terminis de lliurament
Es fixa un termini de lliurament màxim de 1 0 dies des de la signatura del
contracte
. En el cas que qualsevol accessori hagi de ser lliurat
per separat, aquest no afectarà al termini de lliurament de la pròpia màquina.

4 Metodologia de treball
a. Pla d’autocontrol de la qualitat
El licitador proposarà un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el
subministrament i l’acompliment de la normativa aplicable.
b. Pla d’actuació mediambiental
El licitador presentarà un pla d’actuació mediambiental. Aquest pla haurà d’incloure
com a mínim un pla de contingència davant de possibles incidències derivades del
subministrament contractat.
El licitador haurà de lliurar a FGC la documentació referent a la gestió responsable
dels residus segons la normativa vigent.
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c. Àmbit i experiència
El licitador haurà d’acreditar i evidenciar conforme l’activitat empresarial està
especialitzada en projectar, fabricar i subministrar diploris ferroviaris i equips d’apilat
de bogis ferroviaris equiparables al subministrament objecte de licitació.
El licitador haurà d’acreditar experiència demostrable, amb evidències en
subministraments similars al subministrament licitat, durant mínim els darrers 5
anys.
L’adjudicatari ha de garantir la qualitat dels treballs i que els materials siguin els
adequats, i no introduirà variacions, a no ser que siguin acordades amb FGC.

5 Gestió del subministrament
L’empresa adjudicatària haurà de designar un responsable del subministrament
que serà l’interlocutor davant d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC
designarà un interlocutor amb l’empresa adjudicatària.

6 Requeriments tècnics particulars
6.1 Principals característiques tècniques i funcionals
El licitador haurà de ser projectista, fabricant i subministrador de diploris i sistemes
d’apilat de bogis de material mòbil ferroviari.
La maquinaria haurà de ser de mercat amb resultats provats, no admetent-se el
subministrament de prototips.
Característiques tècniques dels vagons 62.000
Característiques tècniques vagons 62.000
Designació sèrie

62.000

Bogis

2

Eixos

4

Longitud entre capçals d’enganxall

13.632 mm

Longitud bastidor

12.800 mm

Distància entre centres de bogi

9.600 mm

Amplada vagó

2.750 mm

Alçada vagó

3.740 mm

Distància entre eixos de cada bogi

1.600 mm
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Característiques tècniques vagons 62.000
Diàmetre de roda
Radi inscripció en corba tallers
Capacitat

762 mm
50 m
45,5 m3

Tara

15,3 t

Càrrega màxima per eix
Càrrega màxima
Tipus de bogi
Fre d’estacionament
Fre pneumàtic
Ample de via

15 t
44,7 t
Ride Control
Mecànic
Aire comprimit
1.000 mm

Característiques tècniques dels bogis de vagons 62.000
Característiques tècniques bogi vagó 62.000
Ample de via
Eixos
Pes aproximat

1.000 mm
2
2.957 kg

Distància entre llarguers

1.574 mm

Empat

1.600 mm

Diàmetre de roda

762 mm

Funcionalitat i requeriments tècnics particulars pels diploris
Els diploris hauran de permetre traslladar vagons de la sèrie 62.000 d’FGC per
efectuar treballs de manteniment dins del taller del COM. Aquests hauran de poder
ser apilats entre si com a màxim fins a 3 unitats quan no sigui necessari fer-los
servir. L’adjudicatari haurà d’assegurar que el de més a baix queda immobilitzat
amb algun sistema de falcat específic per evitar que rodi de forma lliure, doncs
aquests s’apilaran fora de via. No s’admetrà que hagi de quedar falcat mitjançant el
fre d’estacionament, si bé les rodes no hauran de tocar al terra en cas de restar fora
de la via guardats.
Els diploris disposaran de sistemes d’ancoratge que permetran ser aixecats per
apilar així com desplaçats mitjançant equips elevadors tipus grua en cas de
necessitat.

8

Els diploris hauran de donar cobertura, com a mínim, als següents requeriments
tècnics. Qualsevol altre requeriment no especificat i pel que el licitador adopti una
solució tècnica especifica, haurà de ser validat prèviament per FGC.
6.1.3.1 Gàlib
Els diploris estaran dissenyats per traslladar-se per la platja de vies i tallers del
COM. El gàlib màxim dels vagons amb els diploris muntats s’haurà d’inscriure al
“Contorn de referència per al material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA”.
El licitador haurà de justificar a la seva oferta que no hi ha possibilitat que en cap
moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensió, rodes gastades o altres causes,
el vehicle sobrepassi els límits del gàlib.
6.1.3.2 Estructura
L’estructura dels diploris serà mecano-soldada d’acer i haurà de suportar i traslladar
amb seguretat el pes del vagó en tara sense bogis. S’haurà de calcular sobre les
15 tones.
L’estructura del diplori, les fixacions dels equips i els punt d’elevació i hissat es
trobaran dissenyats de tal forma que, sota les hipòtesis de carrega previstes no es
produeixin esberles, deformacions permanents significatives ni fractures. En quant
a les tècniques d’unió s’establirà un procediment de verificació que asseguri que en
la fase de producció no es doni cap defecte que pugui disminuir les característiques
mecàniques de l’estructura.
El bastidor haurà de construir-se amb perfils laminats i xapes unides per soldadura
en acer de construcció S355J2 segons norma UNE EN 10025-5 o de prestacions
superiors, degudament protegit contra la corrosió. El constructor lliurarà els
certificats de qualitat dels acers utilitzats en la construcció del diplori.
L’estructura del diplori haurà de disposar de punts d’ancoratge que permetin el seu
arrossegament a mode d’enganxall en cas de manipular-los de forma individual.
També haurà de disposar de sistemes tipus tac de goma o similar que evitin la
col·lisió directa amb l’estructura mentre es traslladin per via de forma individual.
6.1.3.3 Velocitat màxima
Els diploris estaran dissenyats per poder assumir una velocitat màxima de
translació de fins a 5 km/h en platja de vies i tallers.
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6.1.3.4 Condicions atmosfèriques
Els diploris estaran concebuts per poder funcionar amb normalitat en un interval de
temperatures ambientals compreses entre -15 °C i + 50 °C, 100% d’humitat.
Cal tenir en compte que les variacions entre aquestes dues temperatures poden ser
brusques en el cas de sortida de zones cobertes de taller o dipòsit a la intempèrie,
de manera que els equips i material han d'estar dissenyats per no veure’s afectats
en el seu funcionament per aquesta contingència.
Atès que els diploris podran funcionar en intempèrie, estaran dissenyats per poder
suportar sense veure alterat el seu funcionament normal, totes les contingències
que d'aquesta condició es derivin (pluja, vent, neu, calamarsa, sol, etc.).
6.1.3.5 Condicions en ambient de treball
L’adjudicatari haurà de tenir present que els diploris podran treballar a la intempèrie,
cabina de pintura i nau de sorrejat, així com a l’interior del taller en fases de
reparació de vagons. Haurà de tenir present les agressions meteorològiques i
climàtiques (intempèrie), químiques (pintura i dissolvents), mecàniques
(reparacions de vagons, caiguda de restes incandescents, soldadura d’elements)
així com per impacte o pols de material abrasiu durant el sorrejat (cabina sorrejat).
S’haurà de garantir la resistència del diplori front una classificació de condicions
ambientals tipus 5C3 segons norma UNE EN 60721-3-5, doncs hauran de treballar
en ambient altament corrosiu generat per pols mineral de sal i potassa, partícules
metàl·liques i ambient salí.
Els diploris han d’estar dissenyats per presentar una alta resistència a la corrosió,
emprant en la construcció materials anticorrosius i recobriments de protecció
específicament adaptats a aquesta situació, implementant proteccions específiques
contra les agressions del mineral, pintures, dissolvents i granalla.
6.1.3.6 Rentat
El diplori estarà dissenyat de manera que pugui ser rentat amb aigua calenta a alta
pressió i amb productes detergents de gama ferroviària, sense que incideixi en el
normal funcionament dels seus equips, assegurant estanqueïtat.
6.1.3.7 Aixecament
El diplori ha de disposar de quatre punts d’aixecament identificats. L’estructura de
suport dels ganxos d’aixecament, ha de poder servir per aixecar el diplori, amb gats
o eslingues, en cas de descarrilament o en cas de necessitat d’apilat.
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6.1.3.8 Fre
Per garantir la seguretat del frenat dels diploris quan el vagó hagi de quedar
estacionat o immobilitzat, aquests hauran de disposar d’un sistema de fre mecànic
que permeti immobilitzar-los quan es requereixi per tal de dur a terme els treballs
de manteniment requerits sobre el vagó. Aquesta condició s’haurà d’assegurar i
acomplir en qualsevol situació i en especial en situacions de pendent màxima de
fins a 5 mil·lèsimes.
Aquest haurà d’atacar a la zona de rodolament o bé a la zona exterior de la roda,
disposant d’elements de niló per evitar fer malbé la roda.
El sistema de fre serà d’estacionament per suportar la càrrega pròpia del vagó en
tara, la que l’adjudicatari haurà de justificar amb els càlculs corresponents que
lliurarà a FGC.
L’adjudicatari proposarà una solució que s’haurà de validar prèviament per FGC.
6.1.3.9 Rodatge
Els diploris disposaran de quatre (4) rodes independents portants.
Hauran d’acomplir el que especifica la norma UIC 512 respecte al xuntat de circuits
de via. Si algun dels punts no pogués ser acomplert, el fabricant haurà de dotar el
diplori d'un eficaç sistema de xuntat de via a força de dispositius "fregadors"
acreditats o elements que facin acomplir aquest xuntat de via. L’adjudicatari haurà
de presentar prèviament la solució prevista a FGC abans d’implementar-la.
Les rodes hauran de ser ferroviàries, de tipus monobloc, amb un disseny que
redueixi al màxim el soroll produït pel rodolament. Aquestes hauran de ser de
desgast de llarga durada, fàcilment substituïbles i de mercat. Tindran el perfil de
rodolament vigent a FGC i un diàmetre adequat per assumir el gàlib i dimensions
habituals del vagó quan disposa dels seus bogis. S’haurà de garantir que el
diàmetre és suficient per assegurar una resistència a l’avançament mínima en les
condicions de treball previstes (cabina de sorrejat amb restes de granalla, restes de
pols, encenalls metàl·lics,...).
De no ser possible, l’adjudicatari facilitarà una proposta prèvia de rodatge a FGC
que s’haurà de validar. La proposta haurà de ser validada per FGC prèviament al
seu muntatge.
6.1.3.10

Radi d’inscripció

El radi mínim d’inscripció en corba serà de 50 metres a platja de vies i tallers. El
diplori haurà de disposar a la part central d’elements de centratge que permetin
descansar el bastidor del vagó així com pivotar mentre aquest es traslladi per les
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corbes de tallers i platja de vies, en simulació al plat pivot dels propis bogis del vagó
62.000.
A ambdós llarguers i centrat a l’alçada del pivot, disposarà de plaques lliscadores
de manganès alineades amb el bastidor del vagó per protegir-lo, en simulació a les
que disposa el propi bogi del vagó. De no poder ser de manganès, l’adjudicatari
proposarà una solució de material que haurà de ser validat per FGC prèviament al
muntatge.
Funcionalitat i requeriments tècnics particulars pel sistema d’apilat de
bogis
El subministrament constarà de 3 sets per apilar 2 bogis per cada set. Tot i així,
estaran concebuts per tenir la capacitat d’apilar com a màxim 3 bogis complerts de
vagons sèrie 62.000, amb una capacitat mínima de càrrega del bastidor intermedi
de 10.000 kg. Aquests disposaran de sistemes d’ancoratge que permetin ser
traslladats juntament amb els bogis en cas de necessitat.
L’estructura dels elements, les fixacions i els punt d’elevació i hissat es trobaran
dissenyats de tal forma que, sota les hipòtesis de carrega previstes no es produeixin
esberles, deformacions permanents significatives ni fractures. En quant a les
tècniques d’unió s’establirà un procediment de verificació que asseguri que en la
fase de producció no es doni cap defecte que pugui disminuir les característiques
mecàniques de l’estructura.
Han d’estar dissenyats per presentar una alta resistència a la corrosió, emprant en
la construcció materials anticorrosius i recobriments de protecció específicament
adaptats a aquesta situació, implementant proteccions específiques contra les
agressions externes.
Els sistemes d’apilat estaran configurats de manera que puguin quedar apilats i/o
emmagatzemats de forma optimitzada i de fàcil trasllat i manipulació mentre no sigui
necessari emprar-los.
Es vetllarà per tal que la seva manipulació es pugui efectuar respectant els
requeriments de prevenció de riscos laborals així com respectant en tot moment el
pes màxim que pot aixecar una persona.
La proposta haurà de quedar validada prèviament per FGC.

6.2 Recobriment de protecció
Per a tota l’estructura en general, i particularment als punts sensibles des del punt
de vista de la corrosió, es prendran les mesures oportunes de protecció, tenint en
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compte l’estacionament a la intempèrie, així com l’ambient salí en que opera el
material.
Tota la perfilaria metàl·lica es protegirà inicialment amb imprimació anticorrosiva i
es recobrirà a continuació amb una pintura adequada, de característiques
anticorrosives, antitèrmiques i antisonores.
Les imprimacions utilitzades hauran d’esser respectuoses amb el medi ambient.
El color i RAL definitiu dels diploris i sistemes d’apilat s’acordaran entre FGC i
l’adjudicatari en fase de projecte.

6.3 Prescripcions contra el foc
En el projecte haurà de contemplar l'estudi de tots els elements des del punt de
vista de la seva resistència i comportament davant d'un possible incendi. En quant
a materials, pintures i recobriments emprats, serà d’aplicació la norma UNE EN
45545-2, referent a “Protecció contra el foc de vehicles ferroviaris”.
L’adjudicatari haurà de lliurar a FGC el certificat corresponent al seu acompliment.

6.4 Prescripcions contra matèries perilloses
El fabricant haurà de facilitar a FGC un certificat conforme els materials emprats en
la construcció dels equips acompleixen els estàndards europeus i no incorporen
cap material considerat perillós.

7 Manteniment i assistència post-venda
El pla de manteniment associat als equips haurà d'adequar-se al estat de l'art i la
normativa vigent pel que fa a manteniment d'aquest tipus d’equips.
L’adjudicatari indicarà els cicles de manteniment preventiu a realitzar i el nombre
necessari d'hores-home estimades per operació.
L’adjudicatari farà esment en aquests cicles de les operacions de manteniment
preventiu a realitzar, amb indicació de les eines o aparells de control que hagin
d'utilitzar-se, així com relació dels materials que hauran de ser substituïts, fungibles,
lubricants i el mètode d'execució.
El període de manteniment preventiu associat al subministrament dels equips
serà de dos anys (24 mesos)
.
El manteniment preventiu s’efectuarà amb visites periòdiques, segons el pla
de manteniment definit i mínim cada 12 mesos en les que l’adjudicatari
efectuarà el manteniment preventiu corresponent, realitzarà seguiment de l’ús i
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desgast dels equips així com emplenarà un document “check-list” de seguiment
del mateix. Al

finalitzar els 2 anys, l’adjudicatari efectuarà una intervenció de preventiu de “posada
a 0” per a l’equip com a tancament del cicle de manteniment inclòs a la present
licitació.
L'adjudicatari disposarà d'un servei d’assistència tècnica (SAT) amb capacitat de
resposta inferior a 72 hores des de la comunicació de la incidència, en el cas que
l’equip tingui una avaria que impedeixi el seu funcionament.

7.1 Recanvis i eines
L’adjudicatari ha de presentar un inventari de les peces dels equips amb número
de plànol i referència comercial. També presentarà un llistat de recanvis i fungibles
necessaris per a efectuar el manteniment dels equips durant un (1) any.
El constructor ha de garantir el subministrament de peces de recanvi durant
almenys 15 anys a partir de la data de lliurament, tenint en compte obsolescència
tecnològica.

8 Inspecció i recepció
8.1 Consideracions generals
Per a l’acceptació del subministrament per part d’FGC, hauran de realitzar-se unes
proves durant la recepció, que resultaran satisfactòries. Les proves constaran
d’unes proves d’acceptació a fàbrica FAT (Factory Acceptance Test) dels equips a
les instal·lacions de l’adjudicatari i d’unes proves d’acceptació sobre el terreny SAT
(Site Acceptance Test) a les instal·lacions d’FGC.
Els equips hauran de passar amb èxit tots aquells assajos que indiqui la norma
aplicable. Com a mínim hauran de ser sotmeses als següents:
-

Proves de càrrega per verificar deformacions màximes admissibles.
Inscripció en corba.
Proves d’apilat.
Proves d’efectivitat del fre.
Proves de rodolament amb càrrega a velocitat de trasllat.

Els protocols de proves seran proposats prèviament per l’adjudicatari i els haurà de
validar FGC.
Un cop que l’adjudicatari hagi comunicat a FGC que els equips es troben a punt per
realitzar les proves de recepció, de comú acord s'establirà les dates de les
mateixes.
Durant les proves de recepció estaran presents els representants d’FGC i de
l’adjudicatari.
14

Si el resultat de les proves és, a judici d'FGC satisfactori, s'establiran les oportunes
actes de recepció. Si per contra, es trobessin anomalies que impedeixin la
realització satisfactòria de les proves de recepció, FGC podrà indicar a l’adjudicatari
la suspensió de les mateixes fins a corregir aquestes anomalies, sent imputable a
l’adjudicatari la penalització a què pogués donar lloc el retard.
L’adjudicatari haurà de facilitar a FGC els certificats conforme els equips han
superat amb èxit els assajos contemplats.
En aquells casos en que els resultats fossin negatius, l’adjudicatari quedarà obligat
a efectuar les modificacions oportunes, amb la finalitat de que els protocols finals
de recepció siguin acomplerts a satisfacció en la seva totalitat.

8.2 Inspecció durant la fabricació dels equips
Accés als llocs de treball
L’adjudicatari facilitarà el subministrament de plànols, protocols de proves,
diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda
inspecció i comprovació del projecte, materials, tolerància i proves i assajos.
La presència dels representants d’FGC a la planta no eximirà de cap manera la
responsabilitat de l’adjudicatari respecte a l’acompliment dels plecs de condicions,
contracte, ni a la qualitat i funcionament dels equips.
Vigilància de materials i treball
Si FGC tingués evidència que s’han emprat materials en mal estat o de
característiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen dels
mateixos, l’adjudicatari proporcionarà els recursos i mà d’obra necessaris a l’efecte,
en la forma en que FGC determini.
Qualsevol imperfecció de materials o de construcció que es pugui detectar, serà
d’immediat corregida i a càrrec de l’adjudicatari.
El rebuig de qualsevol material no podrà suposar mai un retard en els terminis de
lliurament establerts per FGC.
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9 Transport i lliurament
L’adjudicatari presentarà un pla de seguretat i els riscos laborals per a aquestes
actuacions als responsables tècnics de FGC.
La càrrega, descàrrega i transport dels equips serà a càrrec de l’adjudicatari.
L’adjudicatari gestionarà els transports dels equips fins a la seva instal·lació als
tallers del COM d'FGC, quedant els costos associats a la gestió completa del
transport (incloent embalatges, mitjans elevadors, mitjans auxiliars, permisos,...) a
compte de l’adjudicatari.
El subministrament s'efectuarà a les instal·lacions propietat d’FGC ubicades a:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre Operatiu de Martorell (COM)
Carrer Montserrat, s/n
08760 - Martorell (Barcelona)
L’adjudicatari ubicarà les màquines segons especificacions d’FGC.
En cas de canvis en el lloc definitiu de lliurament, aquests s’indicaran per part d’FGC
a l’adjudicatari, els que no suposaran cap plusvàlua a FGC.

10 Garantia
La garantia sobre cada equip, peces, enviament de recanvis i mà d'obra serà com
a mínim de dos (2) anys (24 mesos) des de la seva posada en funcionament. En el
transcurs del període de garantia, el licitador està obligat a substituir les peces que
presentin defectes de fabricació de tal manera que resultin inutilitzables per al servei
al qual estan destinades, o en cas de que el seu disseny redueixi la vida útil.
Aquestes disposicions no s'oposen a l'aplicació eventual en la qual tots els
productes subministrats en qualitat de substitució, tenen una garantia idèntica a la
prevista per a la prestació inicial.
Les peces substituïdes donen lloc a l’inici del període de garantia d’aquestes peces.
S’acordarà entre FGC i l’adjudicatari el tipus de seguiment a realitzar durant el
període de garantia.
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11 Entorn tècnic
L'abast d'aquesta licitació, entesa com a projecte claus en mà, afecta al
subministrament, instal·lació, posada en servei, manteniment de dos (2) anys i
formació dels equips detallats en aquest plec per al taller del COM d'FGC.
Els pictogrames requerits a cada equip estaran escrits en català (o en castellà en
el seu defecte).
Cada equip incorporarà el marcatge CE gravat a la placa de característiques que
cadascun d’ells i es disposarà en un lloc visible del mateix.

12 Complements
El subministrament inclourà, a més a més de tot el que composi els propis equips:
-

Fundes protectores per protegir els diploris apilats com a mínim a 2 alçades.

Aquestes fundes hauran de ser resistents al pas del temps, intempèrie, pols i
ambient metàl·lic, no inflamables i de color sofert per evitar que es facin malbé
mentre mantinguin els equips coberts mentre aquests no es facin servir.

13 Formació
Caldrà preveure la realització de cursos de formació al personal d'FGC a grups i
horaris que s'han d'acordar prèviament amb FGC. S’estima 2 dies / 8 hores per dia
/ 8 tècnics per a ús i manteniment dels equips i els seus accessoris.
Estarà inclòs el curs de formació de l'ús dels equips, el manteniment preventiu i
correctiu, i de totes aquelles funcionalitats i particularitats que disposin els mateixos,
tenint un caràcter teoricopràctic.
A la finalització dels cursos, l’adjudicatari lliurarà un certificat a cada tècnic que
s’hagi format acreditant així la formació realitzada.
L’adjudicatari lliurarà la planificació i continguts de la formació, els que hauran de
ser validats prèviament per FGC.

14 Coordinació d’Activitats Empresarials
Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haurà de celebrar la reunió de coordinació
d’activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC i l’adjudicatari per a
formalitzar tota la documentació necessària.
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15 Documentació a lliurar pel licitador
Memòria descriptiva i tècnica de les màquines.
Planning d'execució previst (subministrament, posada en marxa, etc...).
Pla de qualitat.
Pla d’actuació mediambiental.
Descripció de mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat.
Pla de formació previst.
Acreditació dels mitjans i mesures de seguretat a aplicar en l'execució del
projecte i sistema de formació i informació del Pla de Prevenció de Riscos.
Acreditació i evidencies conforme l’activitat empresarial està especialitzada
en projectar, fabricar i subministrar diploris ferroviaris i equips d’apilat de
bogis ferroviaris equiparables al subministrament objecte de licitació.
Acreditació d’experiència demostrable, amb evidències en subministraments
similars al subministrament licitat, durant mínim els darrers 5 anys.
S’haurà de donar resposta de tot el present plec amb el format de resposta
“Clause by Clause & Comments” d’acord a l’annex I.

16 Documentació a lliurar per l’adjudicatari
Amb el lliurament de cadascun dels equips, l’adjudicatari ha de lliurar a FGC la
següent documentació:
Fitxa tècnica dels equips indicant prestacions i característiques tècniques.
Fitxa tècnica de l’equipament addicional indicant prestacions i
característiques tècniques.
Memòria tècnica del projecte i documentació d’enginyeria dels equips.
Manual descriptiu dels equips.
Manual i plànols d’especejament així com desmuntatge i muntatge dels
equips.
Plànols mecànics generals i d'especejament dels equips.
Plànols elèctrics, pneumàtics i hidràulics que apliquin.
Llista de materials i elements amb referències creuades als esquemes
anteriors.
Protocol d'assajos amb resultat satisfactori.
Pla de manteniment preventiu indicant les consistències a realitzar a cada
tipus d'intervenció amb les freqüències corresponents
Relació de símptomes d'avaries i possibles causes.
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Fulls de revisió d'acord a cada tipus d'intervenció de manteniment definit en
el pla de manteniment.
Catàleg de recanvis amb referències i proposta de recanvis mínims crítics
recomanats (referència proveïdors coneguts i compatibles).
Catàleg d’olis i greixos dels equips amb alternatives compatibles.
Declaració CE de cada equip signat on hi figurarà com a mínim:
o Nom i adreça complerta del fabricant
o Descripció de l’equip (marca, model, número de sèrie i any de
construcció)
o Legislació comunitària aplicable.
o Relació de normativa tècnica harmonitzada, si aplica.
o Identificació i càrrec de la persona que signa i data de signatura.
o En cas d’aplicar, a màquines incloses a l’Annex IV del RD 1644/08
haurà de figurar al document el nom, adreça i número d’identificació
de l’Organisme Notificador i el número de certificat d’examen CE
tipus.
Marcatge CE gravat a la placa de característiques de l’equip.
Certificats d’inspecció per assajos no destructius que s’efectuïn en la seva
fabricació (ultrasons, partícules magnètiques, inspecció soldadura,...).
Certificat d’adequació dels equips al RD1215/97, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització.
Referències comercials dels recanvis i fungibles subministrats.
Referències comercials dels lubricants i refrigerants necessaris.
Referències i RAL de les pintures i recobriments aplicats.
Procediments específics de pintat requerits.
Fitxes tècniques i de seguretat dels lubricants i refrigerants.
Certificats de calibratge dels equips i eines emprats per l’adjudicatari.
Certificats individuals digitals i en paper de formació impartida a tots els
tècnics.
Documentació formativa per disposició de l’àrea d’FGC.
Certificats de qualitat dels acers i materials emprats en la construcció dels
equips.
Certificat conforme els materials emprats en la construcció dels equips
acompleixen els estàndards europeus i no incorporen cap material
considerat perillós.
Certificat conforme s’ha fet estudi de tots els elements des del punt de vista
de la seva resistència i comportament davant d'un possible incendi.
Estudi justificatiu d’acompliment de gàlib del material mòbil d’FGC.
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Estudi justificatiu de l’esforç de frenada del fre d’estacionament amb càrrega
pròpia del vagó en tara.

17 Format i idioma documental
Tots els documents tècnics i/o administratius associats a aquest projecte estaran
redactats en idioma català. En el seu defecte també s’acceptarà en l’idioma castellà.
S’entregarà en format digital, formats editables: *.doc, *.xls i *.jpg (per a imatges) o
equivalents. Es generarà una versió completa de la mateixa (en format *.pdf), a més
dels seus components individuals.
Tota la documentació escrita es lliurarà en format *.doc o *.pdf indexat amb
referències creuades al propi índex de cada document.
En quant a documentació CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de
Solid Works o AutoCAD, admetent en el seu defecte formats d’intercanvi estàndard
com *.igs o *.step, en el cas del CAD 3D i *.dxf si es tracta de CAD 2D.

18 Annexes
Annex I. Model format de resposta “Clause by clause & Comments”.
Annex II. Plànol conjunt vagó sèrie 62.000.
Annex III. Plànol conjunt bogi vagó sèrie 62.000.
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