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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PERT LIADJUDICACIó OEL
CONTRACTE DE "SUBMINISTRAMENT DE BANCS PER A L'ESPAI PÚBLIC I LA SEVA
INSTAL.LACIÓ, AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT"
TRAMITAT DE FORMA ORDINARIA
MTTJAN9ANT PROCEDIMENT OBERT

Descripció
Contracte

Núm.

expetlient (*)

(-)

Pressupost
base l¡citació

Subministrament de bancs per a l'espai públic i la
seva instal.lació al mun¡cipi de L'Hosp¡talet de
Llobregat

499.993,25 euros Tipificació Subministrament Codi
contracte
CPV

Organ destinatari (*)

cPV- 45233293-9

d'Espai Públic, Hab¡tatge, Urbanisme i Sostenibititat

(.)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
l'adjudicatari. Podeu consultar les instruccions de com facturar electrónicament a
https://seuelectron¡ca.l-h.caUfacturaelectron¡ca

Cláusula 1. Objecte i régim jurídic de/, contracte.

1.1.

Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei d'Obres ¡ Manten¡ment de I'Espa¡
Públ¡c consistent en el subministrament i les obres necessáries per fer la col.locació o la retirada
de bancs (nous/existents) a la via pública, tant en zona dura, com en zones toves com els parcs i
places, per tal de dotar a la ciutat de nou mobiliari més cómode, adáptat a diferents discapacitats, i
al nous ús que la ciutadania fa del espai públ¡c.
El present contracte conté prestacions própies d'un contracte d'obres (cimentacions icales orévies
en cas de preséncia de serveis i reposicions) ide subministrament (bancs icadires) que es troben
directament vinculades entre si i mantenen relacions de complementarietat que exigeixen et seu
tractament com a una un¡tat func¡onal i, de conformitat amb I'article 18 de la Ué¡ 9/2017, de
contractes del sector Públic, es qualifica de MIXT. El régim jurídic de la preparació i adjudicació
d'aquest contracte es reg¡rá per les normes del contracte de subministrament ja que aquesta és la
prestació principal.

De conformitat amb el que estableix l'article 2'1 de la Llei 912017, de I de novembre de Contractes
del Sector Públic, el present contracte se subjecta a regulació harmon¡tzada en superar el VEC el
ll¡ndar de 221.000,00 euros.
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El subm¡nistrament d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV45233293-9 lnstal lació de mobil¡ar¡ urbá.

Als efectes del que disposa I'article 99.3 de la Llei 912017 de I de novembre de 2017 , en endavant
LCSP, es fa constar la no divisió per lots de l'objecte del present contracte ja que, per la
naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització iaprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma ¡ndependent. A més
caldr¡a exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global
de les prestacions que resulta desproporcionada per a les f¡nalitats d'interés públic que es
persegueixen en I'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
'1.2. Régim

jurídic.

El present contracte es qualifica de subministrament, de conform¡tat amb la definició contemplada
a l'article 16 de la LCSP, Llei 912017 de 8 de novembre de 2017 .
Aquest contracte té carácter administratiu ¡ es regeix pel

- Present Plec de Cláusules Administratives Particulars.
- Pel Plec de Prescripcions Técniques.
- La Llei 912017 , de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractac¡ó púbica.

- Reial Decret 1098/2001 , de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de contractes
de les administracions publiques, en tot alló que no sigui contrari al que es preveu a l'esmentada
LCSP.

- Reial decret 817t2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes det sector públic,

- Plec de Cláusules

Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.

-

Supletóriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu
normes de dret privat.

i, en el seu defecte, les

12010, d'1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document técnic de cond¡c¡ons
básiques d'accessibilitat i no d¡scriminac¡ó per a l'accés ¡ utilització dels espais públics urbanitzats.

- Ordre VIV/561

Cláusula 2. Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació, que determina el límit máxim de despesa al qual es compromet
l'Ajuntament, és el de 499.993,25 euros, IVA inclós, amb el desglossament següent: 413.217,56
euros, pressupost net i 86.775,69 euros en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del 21
%.
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El pressupost base de lic¡tació és un pressupost máxim. L'ajuntament no está obligat a exhaurir
aquesta despesa en el cas que les unitats de subministraments executades siguin inferiors a les
un¡tats previstes inicialment, pel la qual cosa, I'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost, s¡nó que ho fará en funció de les unitats de subministraments realment prestaoes.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels preus unitar¡s previstos a I'annex I i ll
del plec de prescripcions técniques i la previsió de bancs a retirar ¡/o ¡nstal.lar.
Els preus unitaris són els següents:

Número
Preu unitari
1

de

Títol

Concepte

Efracc¡ó de qualsévol Elracció de qualsevol tipus de banc o cadira
tipus de banc o cadira existeni, reposició de qualsevol tipus de
e¡stent

2

Preu un¡tari máxim,

Col

de banc o

locació

cad¡ra ex¡stent

Subministrament

i

col.locac¡ó de banc de les
caracterlstiques def¡nides a
I'Annex 1 del PPT

IVA exclós
35,04 €

pav¡ment i cánega i transport a I'abocador (o lloc
dec¡dit pel serve¡ técnic) del banc ¡ restes de
I'extracció, amb camió (inclós temps d'espera
durant la cárreoa). A¡xi com taxa d'abocamenl

Col.locac¡ó

de banc o cadira existent en

qualsevol tipus de paviment, a¡xf com la reti¡ada
del material sobrant
Subministrament i col locac¡ó de banc de les
característiques definides a l'Annex del plec
de pr€scripcions técniques, banc Neoromántic,
Neobarc¡no, sim¡lar o semblant, amb peus de
fosa dúctil o suports d'alum¡ni, acabats amb

l

p¡ntura

al

forn, amb apl¡cac¡ó

538,90 €

permanent

antigrafiti, sense color iacabat mate, amb alta
resisténc¡a als UV, i res¡sténcia a la intempérie,

(caracterlstiques antigraf¡ti annex 1). Inclós
I'ancoratge a qualsevol tipus de paviment ila

Submin¡strament

de

banc
caracterist¡ques
det¡nides a I'Annex 1 del
PPT

de les

cáneqa i el transDort al punt de treball
Subministrament de banc de les característioues
definides
I'Annex
PPT, banc
Neoromántic, Neobarcino, similar o semblant,

a

1 del

479,4 Euros

amb peus de fosa dúc1¡l o suports d'alum¡n¡,
acabats amb pintura al fom iamb protecció
antigraf¡ti Annex 1 PPT. Inclou cárrega,
transport ¡ descárrega al magalzem municipal o
lloc determinat pels serveis técnics (no ¡nclou

Subministrament

i

col locac¡ó de cad¡ra de les
caracter¡stiques defi n¡des a
l'annex 'l del PPT,

ancoratoe)
Subm¡n¡strament ¡ col.locació de cad¡ra de las
caracter¡st¡ques detin¡des a I'annex I del PPT,

cadira Neorom¿nt¡c, Neobarcino, similar o
semblant, amb peus de fosa dúctil o suports
d'a¡um¡ni, acabats amb p¡ntura al forn, amb
ptotecc¡ó ant¡grafit¡ Annex l del PPT. Inclós
I'ancoratge a qualsevol t¡pus de paviment ila
cárrega

¡

él transport al punt de treball.

de cadira de

Submin¡strament de cadira

Subministrament

característ¡ques
defin¡des a I'annex 1 del
PPT

caracteristiques detinides a l'annex 1 del PPT,
cad¡ra Neorománt¡c, Neobarc¡no, similar o

de les

302,76 Euros

les

243,26 Euros

semblant, amb peus de fosa dúct¡l o suports
d'alum¡n¡, acabats amb p¡ntura al forn, amb
protecció antigrafiti Annex 1 del PPT. Inclou
cárrega, transporl ¡ descárega al magatzem
mun¡c¡pal o lloc determinat Dels serveis técnics

Tots els preus inclouen les despeses de transport dins de la própia actuació.
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El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors icomprén la total¡tat del
contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta
implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 iconcordants de la LCSP.

El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálcul dels costos d¡rectes i
indirectes. Dins dels costos directes, el cálcul de l'esforg que s'estima necessari per a la prestació
objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb els preus de la base de dades del ITEC 2017, i
del conveni col'lectiu del sector aplicable, (V Conven¡o colectivo del sector de la construcción ,
publ¡cat al BOE de data 15 de marg de 2012, mitjangant Resolució de la Dirección General de
Empleo de 28 de febrer de 2Q12, o posterior Conveni que hag¡ estat s¡gnat per les mateixes parts
leg¡timades aixi com per l'aplicació de l'Acord de rev¡sló salarial per a I'any 2016 del Conveni
col.lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona).
Cláusula 3. lmputació pressupost municipal.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de cláusules administratives
generals, ianirá amb cárrec al /als pressupost i partida següent:
Any

Mesos

2019

1

Económic
619.00.94

Programa

Orgánic

1533

05

lmport net

tvA

100.000 €
313.217.56 e
413.217.56 €

2020

vo

21
21

rmpon

lmport total

21.000 €

121.000 €

65,775.69 €
86.775.69 €

378.993.25 €
499.993.25 €

La despesa corresponent a I'exercici 2019 per import de '121.000,00 euros, IVA inclds, anirá amb
cárrec de la partida 05.1533.619.00.94 del pressupost municipal de 2019, segons certificat de
retenció de crédit núm. 190016597 de data 27 de febrer de 2019, emés per la Intervenció General.
La despesa corresponent a I'exercici 2020 pet import de 378.993,25 euros, IVA inclós, anirá amb
cárrec de la partida 05.1533.619.00.94 del pressupost municipal de 2019, condicionada a
l'aprovació de la incorporació obligatória de romanents de crédit amb finangament afectat
actualment en trámit, de conformitat amb I'article 182.3 del TRLHL, segons certif¡cat de retenció de
crédit núm. 190016597 de dala 27 de febrer de 20'19, emés per la Intervenció General.

La referida despesa respon a les prev¡sions del plec de condicions técniques. Per al cas que
els trámits licitatoris i la formalització del contracte no s'haguessin conclós a la data prevista d'inici
del servei prev¡sta en aquests plecs ien els plecs de condicions técniques, es reajustará el term¡ni
a la data prevista de I'inici efectiu del contracte, ies procedirá al reajustament de la despesa
corresponent, de conformitat amb I'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

CIáusula 4. Valor estimat del contracte
El valor estimat (VE) del contracte, incorporant les possibles prórrogues i modificacions, a efectes
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat és de 413.217,56 euros, sense incloure
l'lmpost sobre el Valor Afegit d'acord amb el quadre següent:

Contracte de subministrament
Exped¡ent

(SU-29/2018)

i

¡nstal.lació de bancs per a l'espai públic del mun¡cipi de l'Hosp¡talet de Llobregat.
Pá9. 4 de 32

Aprovat per [a Junta de Govern Locar

en se;sió d"

Á¡uot¡rnent de IHoÉfÉt¡let

2.3.

00T.,..?019

Vicesecretari - secretari t¿cnic

CIáusula 5. Termini de vigéncia del contracte i possibles pró rrogues.
E¡ termin¡ de durada del contracte ser¿ de tres mesos.

Aquest termini comenga a comptar a partir de la signatura de l'Acta d'lnici que es formalitzará
entre Ajuntament i l'adjudicatari.

C!áusula 6. Órgan de contractació. Expedient de contractació

i

procediment d'adjudicació

6.1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária subjecle a regulació
harmon¡tzada.

6.3.- La contractació, que es tramitará de forma ordinária es durá a terme mitjangant procediment
obert ¡adjud¡cació amb més d'un criteri d'adjudicació, en virtut d'alló que estableixen els articles
145, 146.',|56 i concordants de la LCSP.

Cláusula 7. Pe¡fil del contractant. Publ¡c¡tat de la l¡citació
L'anunci de licitació per aquesta contractac¡ó es publicará en el PERFIL DE CONTMCTANT de
I'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicions itermin¡s establerts als articles 135 i 156 de la
Llei 912017 de I de novembre.
En tractar-se d'un procediment harmon¡tzat, s'ha de publicar a més en el DOUE.

Per a consultar els plecs i la resta de documents relac¡onats amb la present contractació, així com

la composició de la Mesa de Contractació s'ha d'accedir al Perf¡l de contractant a través de
I'adrega següent:

https://contractaciooublica.qencat.cavecofin pscp/AppJava/cao.pscp?reqCode=viewDetail&kevwo
rd=hosoitalet&idCao= 1 8437529&ambit=
Tota la documentació necessária per a la presentació de l'oferta estará dlspon¡ble en el perfil de
contractant des del dia de la oublicació de l'anunci de licitació.
Totes les aspectes relatius a les convocatóries, aclariments, avisos, actes públics iqualsevol altres
d'interés es publicaran al perfil del contractant en temps iforma.

Contracte de subministrament ¡ instal.lació de bancs per
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L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de '15 dies naturals
d'acord a l'article 151 de la LCSP.
La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en el
oerfil del coniractant ien el DOUE en un termin¡ no suoerior a 15 dies naturals a comDtar de la
data de la formalització.

Cláusula 8. Reguisifs de capacitat, aptitud

i solvéncia dels licitadors,

8.1. Capac¡tat per contractar

l.

Estan capacitades per contractar amb aquest A,untament les persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no
estiguin incorregudes en cap dels supdsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determ¡nats a
la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb I'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de d¡sposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte. A¡xí mateix, hauran de comptar amb
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzac¡ó de
l'activitat o la prestació que constitueix¡ l'objecte del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juríd¡ques s'acredita mitjangant
l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant l'escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundac¡onal, en qué constin les normes que regulen la seva act¡vitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acred¡ta amb

la

oresentació del NlF.

La capac¡tat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea
o signataris de I'Acord sobre Espai Económic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la
presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex Xl de la
Directiva 20141241UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estab no membres de la Unió Europea
ni signataris de I'Acord sobre Espai Económic Europeu s'acredita amb I'aportació d'un informe
de reciprocitat emés per la missió d¡plomática permanent o per l'oficina consular d'Espanya del
lloc del domicili de I'empresa d'acord amb el que s'estableix als articles 68 i 84 de la Llei 912017,
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
2. D'acord amb el que disposa l'article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta licitació
les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que
sigui necessária formalitzar-les en escriptura públ¡ca fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidáriament davant l'Administració ihan de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders sufic¡ents per exercir els drets ¡ complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. Els
empresaris que desitgin concórrer a aquesta licitació integrats en una UTE hauran d'indicar els
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noms i circumstáncies dels que la const¡tueixen, la part¡cipac¡O oe caoas8il%J9l"o. et compromis
de constitu¡r-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte.

3. Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden partic¡par en la licitac¡ó sempre que es garante¡xi que
la seva participació no falseja la competéncia, d'acord amb el que disposa I'article 70 de la LCSP
8.2 Solvénc¡a económica if¡nancera ¡técn¡ca que s'exigeix de forma acumulada:

-

El volum anual de negocis en l'ámbit al que es referix el contracte, referit al millor exercici

dins dels tres últims dispon¡bles en funció de la data de constitució o d'inici de les activitats
dels empresaris ide la data de presentac¡ó de les ofertes, ha de ser de com a mínim de
619.826,34 euros.

-

Asseguranga d'indemnització per riscos profess¡onals, vigent fins a la fi de termini de
prestació d'ofertes, per un ¡mport mínim de dels empresaris i de la data de presentació de
les ofertes, ha de ser de com a mínim de 413.217,56 euros, amb l'aportació, a més, del
compromís de la seva renovac¡ó o prórroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execució del contracte. Aquest requisit s'entén complert pel licitador
o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas
de resultar adjudicatari, de I'asseguranga exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hábils a qué es refereix I'apartat 2 de I'article 150 d'aquesta Llei.

8.3 Solvéncia técnica i professional que s'exigeix:

-

Relació dels submin¡straments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que
els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a máx¡m, els tres últims
anys per import mínim de 289.252,29 euros, en la qual se n'indiqui l'¡mport, la data i el
destinatari, públic o privat. Per determinar que el subministrament és de la mateixa o
similar naturalesa que el que const¡tueix l'objecte del contracte es tindrá en compte els tres
primers dígits dels codis respectius de la CPV.

S'admet que e¡s empresaris puguin acred¡tar la solvéncia necessária mitjangant la solvénc¡a i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre iquan demostr¡ que durant la vigéncia
del contracte disposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella entitat.
Cláusula 9. Presentac¡ó de proposicions.
9,1. Les proposicions es presentaran en el termini de 30 dies comptats des de la data d'enviament
de l'anunci de licitació a I'Oficina de Publicacions de la unió Europea.
Així mateix l'anunci de licitació es publ¡cará en el perfil del contractant per a que en el termini 30
dies naturals a comptar des de la data d'enviament de I'anunci de licitació a l'Oficina de
Publicacions de la unió Europea, es presentin les proposicions.

9.2. Les proposicions s'hauran de presentar mitjangant l'eina de Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Públ¡ca, accessible a l'adrega web següent:
Contracte de submlnistrament ¡ instal.lació de bancs per a l'espai públic del mun¡cip¡ de I'Hospitalet de Llobregat.
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https://contractaciopublica.oencat.caUecofin oscp/AppJava/cao. oscp?reoCode=viewDetail&kevwo
rd=hospitalet&idCao=1 8437529&ambit=
En cas de qualsevol incidéncia o consulta técnica sobre la Plataforma de Serveis de Contractac¡ó
Pública, els licitadors hauran de fer servir el Portal de Suport per a les empreses licitadores del
Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible a l'adrega web següent:

httos://www.aoc.caVportal-suoorUlicitacions emoreses/idservei/licitacions empreses/

la

documentació cont¡nguda en cadascun dels sobres haurá de venir
electrón¡cament per I'apoderat o reoresentant leqal dé I'empresa l¡c¡tadora.

Tota

g!re!

No obstant i pel supósit que hi hagi alguna incidéncia que impossibiliti la presentació electrdnica,
el servei de contractació així ho indicará en el perf¡l del contractant atorgant, si s'escau, un termini
de prórroga del termini de presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin
les seves ofertes de forma presencial en l'oficina del Registre General de l'Ajuntament de
l'Hospitalet ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serve¡s de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es consideraran
presentats anteriors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hábil posterior.
9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.

9.4. L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrón¡cament, en dos sobres, en els termes següents:
Tota la documentació a presentar pels licitadors s'inclourá en DOS sobres diqitals. Aquest sobre,
identificat com sobre únic digital ha de conten¡r, de conformitat amb el que disposa l'article
140.1.a) de la LCSP:
SOBRE DIGITAL NÚM.I

El formulari normal¡Eat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), m¡tjangant el
qual els licitadors declaren la seva capacitat, la seva solvéncia económica, financera itécnica de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest plec.

El DEUC s'ha de siqnar electrónicament per I'empresa licitadora o. en el seu cas. pel seu
representat leqal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el DEUC es declarará I'adrega electrónica als efectes de notificacions, d'acord amb el
que es preveu en l'art. 140.1.a) 4rt LCSP.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia del
Ministeri d'Hisenda. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en línia del
Minisleri d'Hisenda: httos://v¡sor.reoistrodel¡c¡tadores.oob.es/
Contracte de submin¡strament ¡ ¡nstal lació de bancs per a l'espa¡ públ¡c del mun¡c¡p¡ de l'Hosp¡talet de Llobregat.
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En el supósit que I'oferta es presentés per una UTE, haurá d'acompanyar al DEUC, el compromís
de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC per separat.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvéncia ¡mitjans d'altres empreses, ha d'indicar
aquesta circumstáncia en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna de
les empreses a la solvéncia de les quals recorri.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte.
Les empreses licitadores ¡nscr¡tes en el Reg¡stre Electrónic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Reg¡stre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat
(ROLECE), ¡ndicaran en l'apartat corresponent del DEUC que la informació es troba en el Registre
corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests
reg¡stres, o que no hi consti v¡gent o actualitzada.

Només per a empreses estrangeres iquan el contracte s'executi en territor¡ espanyol: la
part¡c¡pac¡ó en la licitació comporta la submissió del l¡citador ¡ de I'adjudicatar¡ a la jurisdicc¡ó dels
jutjats itribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que, de manera directa
o indirecta, puguin der¡var-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, l'haurá d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat I'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a I'adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjud¡ci d'alló establert a la cláusula 13.1
del present Plec.

SOBRE DIGITAL NÚM.2

La proposició económica avaluable m¡tjangant criteris quantificables per l'aplicació de fórmules
matemátiques d'acord amb el model que figura com &EgL! al present plec i, si s'escau, la
documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automática.
No es podrá subscriure cap proposta en Un¡ons d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.

Cláusula 10. Criteris de valoració de ,es oferfes relat¡ves
admissibilitat de varianfs-

a millores del cicle de vida i/o

Considerant que, tal ¡ com s'ha acreditat en l'informe justificatiu que incorpora aquest expedient de
contractació, la m¡llor solució consisteix en la contractació del subministrament iinstal.lació de
bancs i cadires a I'espai públic, cal indicar que les fases del cicle de vida de I'objecte del contracte
són les següents:
Contracte de submin¡strament
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Fases:
1

.

2.
3.

4.
5.

de ta JGL

Obtenc¡ó de matéries Drimes.
Manufacturació del producte o material.
Transoort o distribució dels materials.
instal lació del material
Manteniment de I'element banc

lmpactes ambientals
Emissions de CO2 (KgCO2 equivalenuunitat de banc)

.

lmpactes soc¡als
Condicions laborals en les diferents fases del cicle oroductiu.

.

Considerant oue la millor solució consiste¡x en la contractació d'un servei de subministrament i
instal lacions de de bancs que ha de ser sostenible, també es objecte de la contractació el serve¡
mediambientalment més eficient per tant forma part del contracte de les fases que seran l'abast de
I'anál¡si del cicle de vida del producte a contractar (ACV).
Definim les fases següents pel cálcul de l'análisi el cicle de vida (ACV)

-

El métode de fabricació o producció del banc (banc de fusta de fins a 2 metres d'amplada
amb brag).
El transport des de la fabricació/producció fins al punt de subministrament, Carrer Cobalt 57.
El cost del seu manteniment durant un any tipus (inclou tipus de materials ¡ acc¡ons, má d'obra
pel manteniment que consistirá en retirada de grafits, neteja de la fusta, substitució d'un llistó),
es fará una actuació d'aquest tipus cada any (per homogeneitzar la hipótesi)
L'adquisició de les matéries primes necessáries ila generació de recursos, la fusta está
cert¡ficada amb etiqueta FSC i/o PEFC, iel material utilitzat per la estructura definirá les
matéries primeres, des de I'origen fins a que forma part del banc

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o mediambiental v¡nculada de forma directa amb
qualsevol fase en l'execució d'aquest cicle productiu esdevé una millora qual¡tat¡va o quant¡tativa
que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficag i
eficient.
Els criteris d'adjudicació per a aconseguir la millor qualitat-preu són tots avaluables mitjangant
fórmules matemátiques i la seva puntuació máxima será de 100 punts.

l0.l

Criteris económics de valoració de les ofertes: Fins a un máx¡m de 70 punts

10.1.1. Preu

l.-Cost de l'elemenf fins

a un máxim de 50 punts,

L'empresa fará una baixa lineal sobre els preus unitaris de I'annex I i ll del plec de prescripcions
técniques expressada en forma de percentatge. La valoració de les propostes económiques tindrá
una puntuació máxima de 50 punts. La oferta més económica obtindrá la máxima puntuació de 50
punts i la oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrá 0 punts. La resta d'ofertes
económiques obtindran una puntuació proporcional, segons la formula:
Contracte de subministrament
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2.- Cost de manteniment anual del producte: f¡ns a un máxim de 20 punts.
Per tal d'homogeneitzar l'oferta es valorará el cost del manteniment del producte durant un any tipus
(s'ha de incloure tipus de materials i accions, má d'obra pel manteniment que consistirá en retirada
de graf¡ts (tasques a considerar, la neteja de la fusta pintada) i Ia substitució d'un llistó; es fará una
actuació d'aquest tipus cada any (per homogeneitzar la hipótesi).
Fitxa técnica del producte explicant el pla de manteniment previst incloent la durabilitat prevista dels
materia¡s i les peces que poden ser reemplagades.
Per tant el lic¡tador presentará:

Hores de la má d'obra (cost segons conveni del sector) necessáries per a cada acció definida, els
mater¡als necessaris, maquinária si és necessária i altres elements el valor total (sense IVA) del
cost de cadascuna de les tasques referides. Es fará la descripc¡ó del material a utilitzar, que estará
lliure de plom (l pintura) i tots els productes a aplicar per fer el manteniment hauran de disposar
d'etiquetes.

i

La descripció i valoració será complerta (el preu del producte a utilitzar es validará amb l'aportació
de preus de mercat del producte)

Si la descripció de les tasques es considera incompleta o incoherent, la puntuació será 0
punts

Es valorará amb

20

el cost global de la suma de les dues tasques més baix

proporcionalment segons la fórmula.

Pm=20

¡la

resta

X Mm/Mi

Pm: puntuació relativa al manteniment
Mm: valor de la proposta de manteniment més balx
Mi: valor de la proposta de manteniment a valorar
10.2 Criteris qualitatius de valoració de les ofertes: Fins a un máxim de 30 punts

l.- Emiss¡ó de Tn de CO2 equ¡valents: Fins a un máx¡m de 20 punts
Pel cálcul d'aquest punt es lliurará la calculadora d'emissions de Co2 eq. específica per a aquest
contracte que s'annexa. Aquest valor inclou les emissions durant la fabricació i el transport (veure
instruccions a l'annex de la calculadora)

S'ha de tenir en compte que el CO2 eq. té com a base les dades obt¡ngudes amb el TCe 2OOO
GMA (gestió mediambiental), amb la descripció de l'element descrita en el plec de condicions
técniques .

Contracte de submlnistrament ¡ instal.lac¡ó de bancs per
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Pel cálcul d'aquest punt s'espec¡ficará t'¡nici del transport tt¿ur¡." o"f"ofi'ourtoe) fins ar carrer
Cobalt núm. 57
Es definirá una ruta i el Km, així com el t¡pus de transport. S'ha d'aportar justificació del recorregut

amb programa Google Maps així com el compromís de no canviar de subministrador durant
l'execució de les obres (excepte si la distáncia fos inferior a la proposada).

S'aportará la fitxa técnica del vehicle de transport (si la fitxa técnica del vehicle de transport no
especifica les emissions de C02, s'aportará la matrícula per tal de fer l'equivaléncia amb
I'etiquetatge de la DGT). Si el contractista ha d'utilitzar un altre transport, haurá de lliurar a
l'ajuntament la nova fitxa técnica o matrícula per tal de garantir la reducció d'emissions ofertada.

Si no s'adjunta documentació acreditativa del tipus de transport o del punt de fabricació del
producte es donará 0 punts.
Els menors valors de Kg de CO2 equivalent ACVI (total em¡ss¡ó proposta) obtindrá la máxima
puntuació i la resta proporcionalment, sogons la fórmula:

ACVP=20xACVb/ACVI
ACVp: puntuació relativa a emissions de CO2
ACVb: valor de la proposta més baix
ACVI: valor de la proposta a valorar
Donat que es descriu el material a partir de les dades obtingudes en el TCQ 2000 ITEC, bancs de
preus 2017, la unitat de banc més semblant a la descrita en I'annex lés un banc de 2,2 m; per
tant, es fará el cálcul segons les fitxes de I'element proposat pel licitador i per poder comparar i
omplir la calculadora s'ampliará proporcionalment amb el coeficient de longitud.
2.- Aportac¡ó de cert¡ficats ¡/o et¡ouetes: Fins a un máxim de

l0 punts

S'atorgaran fins a un máxim de 10 punts per I'aportació de:
1.-

Aportació dels certificats ISO 14025 (es valorará la documentació aportada amb 2 punts)

2.- Certificació 100% FSC i/o PEFC de la fusta del producte a subministrar. La presentació de la
fusta 100% FSC i/o PEFC es valorará amb 6 punts; qualsevol altre % inferior será 0 punts.
Caldrá presentar Ia documentació acreditativa. En cas de no aportar la documentació es valorará
amb 0 punts. El certificat haurá de ser del 100% de la fusta utilitzada en el producte.
3.- 100% fusta reciclada amb polímers (2 punts).

10.3 Parámetres per a considerar ofertes anormalment baixes.
De conformitat amb el previst a I'art. 149 de la Llei 912017, als efectes de considerar les ofertes
anormalment baixes en el criteri d'adjudicació del preu, s'aplicará el previst a l'article 85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per el que se aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públioues.
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A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada apricat efsdiFr3$Letres indicats i,
detectada/es lales ofertaies que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es requerirá alls
licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.
Els licitadors disposaran de 3 dies hábils per justificar les seves ofertes. El termini comengará a
comptar des del dia següent a la notificació de l'enviament del requeriment que efectuar¿ el
Server de Contractac¡ó.

El requeriment s'env¡ará per correu electrónic adregat a la bústia electrónica ¡ndicada pel
contractista. Així mateix, el contractista també haurá d'env¡ar la justificació requerida al correu
corporat¡u municipal contractac¡o@l-h.cat.
La justificac¡ó presentada será estudiada ¡ analitzada pels serveis técnics municipals especialitzats
en I'objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que será elevat a la mesa de
contractació per a la seva valoració i, si s'escau, acceptació o rebuig motivat de I'oferta.

En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulner¡n la normativa relativa a la subcontractació,
incompleixin les obligacions aplicables en matér¡a mediambiental, social o laboral, ja siguin
der¡vades de normativa nacional o ¡nternacional, inclosos els incompliments dels convenis
sectorials utilitzats com a referéncia per establir el pressupost base de licitació.

La no just¡ficació de les ofertes o la presentació de la just¡ficació fora del termini establert,
comportará l'exclusió de I'oferta del procediment d'adjudicac¡ó.
10.4. Criteris de desempat.

Si hagués empat entre diferents ofertes, l'ordre de prelació aplicable será el següent, aplicant-se
de forma successiva en cas que persisteixi l'empat entre les ofertes.

1o Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tingu¡n en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
d¡scapacitat superior al que els imposi la normativa.
20 Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament

a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, regulades en la Llei 4412007 de 13
de desembre per a la regulació del régim de les empreses d'inserció.
30 Si es presenten ambos criteris, tindrá preferéncia el criter¡ dels treballadors en discapacitat.

Si diversos lic¡tadors igualen aquest percentatge, es proposará com a adjudicatari qui disposi
d'un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
40

Si persisteix l'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditativa dels criter¡s de desempat esmenlats será aportada pels licitadors en
el moment en que es produeixi I'empat.

Cláusula

ll.

Mesa de contractac¡ó, comité d'experts i organisme técnic especialitzat

La mesa de contractació estará constituida oer:

TITULARS
Contracte de submin¡strament
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PRESIDENT: El Tinent d'Alcaldia de I'Area de Planificació, Projectes estratég¡cs i Hisenda, per
ser el regidor amb competéncies en matéria de contractació, segons estableix el Decret de
I'Alcaldia de divisió de I'administració municioal.
VOCALS:

r

Titular de l'Assessoria Jurídica.
Titular de la Intervenció General Municioal.

SECRETARI/A: Actuará formant part de la Mesa de Contractació permanent, amb veu peró
sense vot, la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.

SUPLENTS

.
.

PRESIDENT SUPLENT: El Tinent d'Alcaldia d'Equitat. Drets Socials iRecursos Humans. en
cas d'abséncia, vacant, malaltia, supléncia o impossibilitat legal per actuar.
VOCALS:

-

Per I'Assessoria Juridica, el personal funcionari técnic adscr¡t a la mate¡xa.

Per la Intervenció general, d'acord amb la designació efectuada a proposta de

la

Interventora general, els següents funcionaris i per aquest ordre:

.

La Viceinterventora-Funció comptable.

La Cap de Servei de Control Intern i de

la Gestió Económico-F¡nancera.

El Cao de Serveis de Comotabilitat.

Els técnics superiors adscrits a la Intervenció General.

SECRETARI/A: El/La Cap de Secció de Contractació i Patrimoni o un funcionari/a técn¡c/a
superior en dret adscrit del Servei municipal de Contractació.

Cláusula 12. Obertura de proposicions

Amb I'antelació necessár¡a a la data d'obertura de proposicions, el Servei de Contractació de
l'Ajuntament de L'Hospitalet requerirá, als licitadors que hagin presentat la seva proposició, per tal
que introdueixin el codi facilitat des de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya, que permet, amb carácter previ a l'obertura, la desencr¡ptació del sobre o sobres que
han de ser objecte de l'obertura per la Mesa de Contractació.

Será obligatori pel licitador efectuar aquesta operació que haurá de realitzar dil¡gentment en el
termin¡ que se li indiqui. El no introduir el codi per causes imputables al contractista que tingués
com a efecte I'impediment de l'obertura per part de la Mesa de Contractació, que obligués a la
suspensió de I'acte d'obertura o a la suspensió del procediment licitatori, determinará la
Contracte de subm¡nistrament i ¡nstal.lac¡ó de bancs per a l'espa¡ públic del munic¡pi de l'Hospitalet de Llobregat.
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responsabilitat d'aquest i, en funció de les c¡rcumstáncies concorrents, l'Ajuntament podria tenir
per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se'n poguessin derivar.

El lloc, dia i hora de l'obertura del/s sobre/s es publ¡cará en el perf¡l de contractant amb una
antelació mínima de tres dies háb¡ls.
En acte intern. la mesa orocedirá a I'obertura del SOBRE DIGITAL NÚM,l i qualificará el DEUC.

En el cas que detect¡ un DEUC ¡ncorrecte o que no s'ajusla al previst en aquest plec, s'admetrá
l'oferta condicionada a que l'esmeni en el termini de 3 dies hábils següents a la recepció de la
not¡f¡cac¡ó del requeriment que li efectuará el Servei de Contractació adregat al correu electrónic
ind¡cat pel licitador en l'esmentat DEUC.

Transcorregut el termini indicat, sense que el licitador esmeni el DEUC, será exclós del
procediment d'adjudicació. També resultará exclós si I'esmena no s'ha realitzat correctament
sobre els aspectes detectats préviament com incorrectes.

A continuació, en acte públic, es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre I'admissió o
inadmissió de les empreses licitadores iels possibles requeriments d'esmena del DEUC, i
seguidament s'obriran el SOBRE DIGITAL NÚM,2 i es llegiran les propostes avaluables de forma
automática.
La Mesa de Contractació remetrá les ofertes avaluables per criter¡s automátics als serve¡s técnics
per tal que procedeixin a puntuar les proposicions. Emés aquest informe, prévia exclusió, si
s'escau, de les ofertes que no s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i
classificar les ofertes, ifará la proposta d'adjudicació a favor del licitador que h¡ hagi obtingut la
millor ountuació d'acord amb els criteris de valoració iles millores ofertades; tot aixó, sens
perjudic¡ del procediment que caldrá seguir si es detecten ofertes ¡ncurses en presumpció
d'anormalitat, d'acord amb el que es disposa en la cláusula 10 d'aquest plec o d'acord amb els
criteris establerts legal o reglamentáriament

CIáusula 13, Adjudicació del contracte
13.1. El ticitador proposat com ad¡udicatari abans de l'adjud¡cació i dins del termini de l0 dies
hábils comptadors des de I'endemá de la recepció del requeriment que preveu l'article't50.2 LCSP
haurá d'aportar i/o acreditar el següent:

-

Document Nacional d'ldentitat de la persona física signant de I'oferta econÓm¡ca.

-

Si ho fa en nom d'una persona jurídica, s'aportará I'escriptura de constitució de la Societat i
en seu cas, modificacions posteriors, degudament ¡nscrites en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no
ho és, I'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjangant I'escr¡ptura o el document

En el cas que el licitador actuí en nom d'altre, s'haurá d'aportar el ooder notarial validat per
la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l'Ajuntament, juntament amb el
Document Nacional d'ldentitat del representat.

Contracte de subministrament ¡ instal.lació de bancs per a l'espa¡ públic del munic¡pi de l'Hosp¡talet de Llobregat.
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de constitució, els estatuts o I'acte fundacional, en qué constin 183
per les quats es
regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.

-

Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari está inscrit en el
Registre, ien cas contrari pels d¡pos¡tats en el reglstre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no ¡nscr¡ts en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum
anual de negocis m¡tjangant els seus llibres d'inventaris icomptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

-

Certificat expedit per l'assegurador, en qué constin els imports i riscos assegurats i la data
de venciment de l'asseguranga, i mitjangant el document de compromís vinculant de
subscripció, próroga o renovació de I'asseguranga, en els casos en qué sigui procedent.

-

-

Els subministraments efectuats s'hauran d'acreditar mitjanQant cert¡ficats expedits o visats
per l'órgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
dest¡natar¡ sigui un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest o, a falta
d'aquest certificat, mitjangant una declaració de I'empresari acompanyat dels documents
que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests
certif¡cats els ha de comun¡car directament a l'órgan de contractació l'autoritat competent.
Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que et que
constitueix l'objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels codis
respectius de la CPV.
L'acreditació de la constitució de la garantia definitiva.

Els cert¡ficats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social, llevat que I'Ajuntament disposi d'aquests.
la resta de circumstáncies consignades en lalles declaració/ns responsable/s aportada/es
la resta que sigui exigible.

i

Aquelles empreses que est¡guin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de I'Administració General de l'Estat restaran ex¡m¡des de presentar la documentació
referida si consta en el Regiske de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini prev¡st, s,entendrá que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirá l'import del 3% del pressupost base de licitac¡ó, IVA exclós, en
concepte de penalitat, ies procedirá en els termes assenyalats a l'article 1s0 de la LCSp.
13.2. L'adjudicació es realitzará dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de
les ofertes rebudes.
Els terminis indicats en els apartats anteriors s'ampliaran en 5 dies hábils quan sigui necessari
seguir els tr¿mits pels casos en qué s'hagi presentat ofertes amb presumpció d'anormalitat, a qué
es refereix l'apartat 4 de l'article 149 de la Llei 912017 de g de novembre de 20.17.
Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produrl l'adjudicació, els licitadors tenen dret a
retirar la seva proposta.
L'adjudicació del contracte es notificar¿
previst a I'article 151 de la LCSP.
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13.3, L'acord de l'órgan de contractac¡ó s'ha d'acomodar a la proposta d'add,je¿gl"¡ó de la Mesa de
contractació, excepte en els casos següents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic.
Resta exceptuat el supósit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurá de fer a favor de la següent proposició
económicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.

b) Si l'órgan de contractació presumeix fonamentadament que la propos¡c¡ó no pot ésser
complerta com a conseqüéncia de qué inclogu¡ valors anormals o desproporcionats. En aquest
cas, es donará audiéncia al licitador que I'hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i
precisi les condicions de la seva oferta, i se sol licitará l'assessorament técnic del servei
corresponent. L'órgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels
informes esmentats ide la proposta de la Mesa de contractació acordará I'adjudicació a favor
de la proposició económicament més avantatjosa d'acord amb I'ordre de classificació de les
proposicions presentades i acceptades.
L'acord d'adjudicació ser¿ not¡ficat als licitadors en el termini máxim dels 15 dies següents a qué
hag¡ estat acordat isimult¿niament es publicará en el perfil de contractant.
En cas que s'hag¡ not¡ficat com a adjudicat¿ria una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en
unió temporal abans de la formalització del contracte.

Cláusula 14. Garantia definitiva
14.1. No s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb alló
I'article 106 LCSP.

que

d¡sposa

14,2. ta garantia definitiva a constituir pel licitador que hag¡ presentat l'oferta económicament més
avantatjosa será per ¡mport de 20.660,88 euros, equivalent al 5% del pressupost de licitació iva
exclós.

14,3. La garantia definitiva es podrá constituir mitjangant la retenc¡ó en el preu dels pagaments
que s'efectuTn per l'Ajuntament i fins assolir l'import total de la garantia, de tal forma que el
contractista no rebrá cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s'assoleixi l'import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjangant aquesta modalitat
requerirá manifestac¡ó expressa del contract¡sta.

Cláusula 15. Perleccionament del contracte ¡ publicitat de Ia formaliEació del contracte.
15.1. En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirá
abans del transcurs dels 15 dies hábils següents a la remissió de la notificació de I'adjudicació,
d'acord a l'article 153.3 de la LCSP.

Una vegada transcorregut el termini previst en el parágraf anterior, I'adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjangant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció del requeriment.
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Si per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s'entendrá que l'adjudicatarl retira la seva oferta i I'Ajuntament sol.licitará la
documentació al següent licitador per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, ipodrá
reclamar, si escau, a I'adjudicatari retirat la indemnització que correspongui,

En el supósit que I'adjud¡catari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurá d'estar
formalment constituida abans de la formalització del contracte.
15.2. El contracte es perfeccionará amb la seva formalització en document admin¡stratiu, que será
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, podrá elevar-se a escriptura
pública si ho sol licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
cárrec,

15.3. La formalitzac¡ó del contracte, juntament amb el corresponent contracte, es publicará en el
perfil de contractant ¡ en el DOUE en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de la
data de la formalització.

Cláusula 16. Abonamenfs al contractista
L'adjudicatari tindrá dret a l'abonament del preu d'adjudicació per les prestacions objectes del
present contracte descrites en el plec de prescripcions técniques.
El pagament del preu es fará de manera total o parcial mitjangant abonaments a compte o, en el
cas de tracte successiu, mitjangant pagament en cadascun dels venciments en que s'haguessin
estipulats.

Aquests efectes s'haurá de presentar la conesponent factura d'acord amb la normativa vigent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per I'Ajuntament prévia comprovació isupervisió
de les prestacions realitzades isempre d¡ns del termini de 30 dies establert a l'article 198.4 de la
Llei 912017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que result¡ en cas de demora o endarrer¡menr
de les prestacions pactades.
D'acord amb el que estableix la Llei 2512013, de 27 de desembre, d,impuls de la factura
electrónica icreació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s,han de
signar amb signatura avangada basada en un certif¡cat reconegut,
d'incloure,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.

ihan

El format de la factura electrón¡ca i signatura s'han d'ajustar al que disposa I'annex .l de I'ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació ¡anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de l'administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depén.
Les factures s'han de presentar en el Reg¡stre de Factures de I'Ajuntament de I'Hospitatet que es
la Instrucció reguladora del Registie centralitzat de factures de
lAjuntament, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 201 ¡ , del que disposen els articles 3, 4,
5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
Reg¡stre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Execució del Pressupost per l'exercici 201g.

tramitaran d'acord amb
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El pagament es real¡lzará per l'Ajuntament de I'Hospitalet, en els terminis establerts en l'article
198.4 LCSP i d'acord amb el seu calendari de pagaments previst, prévia comprovació isupervisió
de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, d'acord amb el
que disposa I'art. 43 de la Llei General Tributária.

Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada ila resta d'entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
reg¡stre comptable de factures en el sector públ¡c han de presentar factures electróniques d'acord
amb la normativa v¡gent, tot complint els requer¡ments técnics detallats en el portal de trámits del
proveidor de la seu electrónica de I'Ajuntament de I'Hospitalet h!tElis9g.gle.d!9,nj.ea-.lh.caV393887 1.aspx?id=1

En totes les factures electrón¡ques la identificació dels centres gestors destinataris es fará
mitjangant els següents cod¡s:

'1. L'Oficina Comptable, s'ident¡fica com un centre (CentreCode) amb el cod¡ L01081017

2.
3.
4.

i

el rol (RoleTypeOode) 01 .
L'Órgan Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 iel rol
(RoleTypeCode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (Centreoode) amb el codi L01081017
iel rol (RoleTypeCode) 03.
També caldrá ¡dentificar el servei de I'Ajuntament que fa I'encárrec i ha rebut el servei
oue es factura. Per fer-ho. s'identificará un quart Admin¡strativeCentre amb els valors
següents:
El camp centre (CentreCode) es deixará en blanc.
El camp de rol (RoleTYPECode) s'hi introduirá el codi 04, que identifica
segons I'estándard l'Organ Promotor.
El camp nom (Name) s'hi ¡ntroduirá la denominac¡ó del servei o departament
municipal.

.
¡
.

En el cas que l'encárrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resolució de l'Ajuntament, el
número de resolució s'ha d'incorporar en el camp ReceivercontractReference de la factura
electrónica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en qué es va
comunicar I'adjud¡cació a l'empresa.

Cláusula 17. Revisió de preus
L'adjudicatar¡ no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

C!áusula 18, Responsab le del contracte, Direcció. lnspecció de I'execució del contracte,
18.1. Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a I'article 62 LCSP, al Cap
del Servei d'Obres i Manten¡ment de I'Espai Públic, mail de contacte apons@l-h.cat.
El/ la responsable del contracte no podrá, en cap cas, n¡ per compte propi n¡ alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
18.2. Al responsable del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar I'execució del
mateix, adoptar les decisions idictar les ¡nstrucc¡ons necessáries amb la finalitat d'assegurar la
Contracte de subm¡n¡strament ¡ ¡nstal.lació de bancs per a l'espai públic del mun¡cipi de l'Hospitalet de Llobregat.
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correcta realització de la prestació del servei públic pactat, així com reforgar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució, i en particular:

1.

Promoure i convocar les reunions que resultin necessáries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en l'execució del contracte en el sentit que millor convingui als
interessos públics. De totes les reun¡ons aixecará acta que hauran de ser signades pel
contractista.

2.

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en l'execució del contracte, seguint el
procediment establert a l'article 97 del Reglament general de contractes de les
Administracions oúblioues.

3.

Informar els expedients de reclamació de danys

i

perjudicis

i

d'incautació de garantia

definitiva.

4.

Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5.

Informar la devolució o cancel.lació de garanties.

6.

Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte, com també del correcte compliment de tes millores que van ser
proposades pel contractista ¡ que van ser valorades per a la seva adjudicació.

7.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari
en qualsevol moment o situació, la informac¡ó que sigui necessária sobre I'estat d'execució
del contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment de terminis i acruactons.

8.

Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el
bon ordre en l'execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que
depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona
marxa del contracte, sens perjudici de I'obligació de donar compte a l,órgan de
contractació.

9.

Dirigir les instruccions al contract¡sta sempre que no suposin una modificació de l'objecte
del contracte ni siguin contr¿ries al que preveuen els plecs ialtres documents contractuals.

10. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant

s'escau.
1'1. Qualsevol altre

a l'órgan de contractació,

s¡

funció prevista en els plecs o indicada per l'órgan de contractació

18'3' L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic competent en matéria de prevenció
de riscos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, ique assumirá les funcions de
coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia I'aft.24 de la Llei 31i1995, de g de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota l,execució del
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acoro amb
les obl¡gacions i exigéncies contingudes al present plec.
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Cláusula 19. Condicions especrars d'execució
mediambiental i obligacions del contractista.
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del contracte de carácter social,

étic,

19.1. En aquest contracte s'estableixen les següents condicions especials d'execució:

-

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d'aquest contracte públic no poden realitzar operacions financeres en parad¡sos fiscals
segons la llista de palsos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol o fora d'ells ique siguin considerades delictives,
en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.

-

El contractista es compromel a abonar als treballadors adscrits a I'execució del contracte
les retribucions que resultin aplicables del conveni col lectiu vigent del sector aplicable
(Conveni col.lect¡u del sector de la construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre
de 2017, mitjangant Resolució de la Dirección General de Empleo de 21 de setembre de
2017, o posterior Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legit¡mades així com
per l'aplicació de I'Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col'lectiu de
treball del sector de la construcció iobres públiques de la provínc¡a de Barcelona) o bé
abonar retribuc¡ons equivalents per a les categories establertes al conveni d'aquest sector
a l'acord de revisió salarial.
¡

19,2. Obligacions essencials del contracte:

El contractista quedará vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
els seus termes, tindrá el carácter d'obligació essencial del contracte.

El seu incompl¡ment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la cláusula
trentena d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

El compliment de les condicions espec¡als d'execució establertes en aquesta cláusula tindrá el
carácter d'obligació contractual essencial.
19.3. Obligacions del contractista:

A

més de les obligacions establertes en

el

Plec de cláusules admin¡stratives generals, el

contractista está obligat a:

i

acreditar la seva
afiliació i situac¡ó d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de l'execuc¡ó del contracte.

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions

a

la Llei 1912014,
pública
i bon govern.
transparéncia, accés a la informació

b. Facilitar

la

informació que s'estableix

del 29 de desembre, de

c. Designar una persona responsable de la bona maxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents subm¡n¡strament munic¡pa¡s
responsable del contracte.

d.

iel

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, I'Ajuntament
descomptará I'import de les esmentades despeses de la pr¡mera certificació o factura que
s'expedeixi o de les següents, s¡ fos necessari.
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Fer una correcta gestió amb¡entat del seu serve¡, prenent ,"3",Lilurtr"r necessáries per
m¡nimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l'entorn, fer una correcta gestió dels residus ¡els embalatges ialtres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
f.

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot alló que estable¡x el Reglament (UE)
20161679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la Iliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, a¡xí com a la vigent llei de
protección de dades. La documentació ¡ la informació que es desprengui o a la qual es
tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte ique
correspon a l'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té
carácter confidencial i no podrá ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjá o
suport. Per tant, no se'n podrá fer ni tractament ni edició informática, ni transmissió a
tercers fora de l'estricte ámbit de l'execució directa del contracte. A aquests efectes. a
banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions técn¡ques
particulars, l'adjudicatari també haurá de:
Mantenir la confidencialitat de les dades de carácter personal a qué tingui accés o hagi
elaborat per raó de l'execució del contracte ¡, a tal efecte, l'adjudicatari/ária manifesta que
té ¡mplantades i/o adoptará abans de l'inici del contracte les mesures de tipus técnic i
organitzatiu necessáries per tal de garantir la seguretat evitar l'alteració, pérdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, ien estr¡cte compliment de
la normativa vigent en matéria de protecció de dades de carácter oersonal.

i

Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les corresponenls al
nivell requerit básic, isón d'aplicació als fitxers, centres de lractament, locals, equrps,
sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en ers
termes que estableix aquell reglament.

r

Tractar les dades de carácter personal únicament conforme a les instruccions que a
I'efecte li trameti l'Ajuntament ide forma confidencial ireservada, no podent ser objecte de
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aouesr
plec. Aquesta obligació seguirá vigent un cop el contracte s'hagi extingit, per finalització del
seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o eslablerta
en aquest plec.

a l'Ajuntament, en tots el casos d'efinció contractual, les dades de carácter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada objecte del
tractament.
Tornar

També haurá de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguoa
¡ documentació elaborada per raó de l'execució del contracte iaquesta documentacié no
podá ser reprodurda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins ¡tot un cop exting¡t el contracte.

s

Lliurar tota la documentac¡ó necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús en
el serve¡ objecte del contracte.
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h.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislació
d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat
laboral, ila subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserció, iels
requ¡s¡ts i obl¡gac¡ons contractuals ambientals que s'estableixin als plecs.

i.

Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant
la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat ¡ apt¡tud del contractista del
subcontractista. Un cop signals els subcontractes els haurá d'aportar dins dels 15 dies
naturals següents a la seva subscripció.

j.

Les despeses derivades del lliurament ¡transport del mater¡al a submin¡strar será a cárrec
del contraclista.

k. En el cas de que els técnics municipals consideren que en el moment del lliurament

el

element subministrar no compleix amb les condic¡ons requerides o te desperfectes, s'haurá
de retirar l'element i haurá de ser subst¡tull per un altre sense cap cost per l'ajuntament.

l.

També resta obligat al compliment de la normat¡va general sobre prevenció de riscos
laborals i. en oarticular:

- Presentar en el Registre General de l'Ajuntament, s¡multániament amb la formalització del
contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions
de la normativa en matéria de orevenció de riscos laborals.
- Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d'activitats
empresarials a qué es refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Declet 17112004, de
30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos
laborals per a empreses externes de l'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, i presentar,
degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentació exigida en el
parágraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenc¡ó de riscos laborals
També seran obl¡gacions de I'adjudicatari:
- Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:
- la no d¡scriminació per raó de sexe, orientació sexual, ¡dent¡tat de génere, ideologia,
nacionalitat, raga, étnia, religió, edat, divers¡tat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.

CIáusula 20, Confidencialitat de Ia informació.
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária i proporcional a la final¡tat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa ijustif¡cada els documents i/o les
dades facilitades que cons¡derin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no
justif icades del carácter confidencial.
No tenen en cap cas carácter confidencial l'oferta econdmica de l'empresa, n¡ les dades incloses
en el DEUC o declaració análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació facilitada no té carácter
confidencial.
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D'acord amb I'article 133.2 LCSP iamb la cláusula 19.3 g) del present plec, el contractista haurá
de respectar el carácter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del
contracte.
El deure de confidencialitat tindrá una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referéncia.

De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podrá divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

Cláusula 21. Cláusula de bon govern.
Els l¡citadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit -i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el
punt anter¡or, derivats dels principis étics ide les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d'adequar la seva activita! assumeixen particularment les obligacions següents:

a)

Comunicar immed¡atament a l'órgan de contractació les possibles situacions de confl¡cte
d'interessos.

b)

No sol'licitar, directament
I'adjudicació del contracte.

o

indirectament, que un cárec o empleat públic influeixi en

No oferir ni facilitar a cárrec o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No real¡tzar accions que posin en r¡sc I'interés públic.

Respectar els principis de lliure mercat ide concurréncia competit¡va, i abstenir-se oe
t-ealilzat conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restr¡ngir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col.lusoris o de competéncra
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació
d'ofertes. etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

i

relacionats amb la

s) Aplicar la máxima diligéncia en el coneixement, foment icompliment de la legalitat vigent.
h) Garantir el principi d'indemn¡tat als denunciants d'irregularitats.
r)

Permetre l'accés a l'entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes
d'integr¡tat, per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs obiecte
d'aquest contracte.
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Cláusula 22. Moditícació del contracte

de ta JGL

El contracte només es pot modificar per raons d'interés públic, en els casos ¡ en la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula ¡ de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 2O7
de la LCSP.

La modificació del contracte no prevista en aquesta cláusula només podrá efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supósits prev¡stos en I'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatór¡es per al contractista, llevat que ¡mpliquin, ailladament o
o/o
del preu inicial del contracte,
conjuntament, una alterac¡ó en la seva quant¡a que excedeixi al20
per
amb la conformitat
l'órgan
de
contractació
IVA exclós. En aquest cas, la not¡ficació s'acordará
prév¡a per escrit del contract¡sta; en cas contrari, el contracte es resoldrá d'acord amb I'article
211.1.$ de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu id'acord amb l'art¡cle
153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al legacions del contract¡sta i de tots els
informes que, si s'escau, es sol.licitin amb carácter previ a I'aprovació de la modificació, tant els
que aporti l'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant ien el DOUE en el termini de 5 dies des de l'aprovació.

C!áusula 23. Recepció i termini de garantia
. La constatació de la correcta execució de les prestac¡ons i la seva posterior recepció s'efectuará
m¡tjangant acta de recepció, que s'estendrá dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o
1

realització, si es troben en estat de ser rebudes

ia

satisfacció de l'Ajuntament.

2. S'acordará la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de

la

recepció de les prestacions o des de qué I'Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la
data de recepc¡ó.
3. També un cop efectuada la recepció o conformitat, comengará a córrer el termini de garantia,
que será d'un any o el que hi hagi ofertat l'adjud¡catari si fos millorat.

4. Es proced¡rá a la cancel lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprov¡ la liquidació del
contracte, si no resulten responsab¡litats que s'hagin d'exigir al contractista, i hag¡ transcorregut el
termini de garant¡a.

i aprovada la liqujdació si s'escau, el
de l'execució del contracte, en el
d'avaluació
final
resoonsable del contracte emetrá un informe
d'acord
amb les necessitats indicades
assolit
qué s'haurá d'indicar quins resultats i objectius s'han
á I'infor¡¡" justificatiu que va ser elaborat per a I'aprovació de l'expedient de contractació. Aquest
informe d'avaluació s'incorporará a I'expedient i es publicará també al perfil de contractaciÓ.
Un cop recepcionades favorablement les prestacions,
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Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte, en concret
de les tasques de col'locació de I'element subministrat (obra civil per a la instal'lació d'elements
subministrats).
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar a l'órgan
de contractació tal i com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017 .
Les empreses licitadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s'ajustin a alló indicat en l'oferta,
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s'hagi cursat la
notificació a l'órgan de contractació ¡ s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix l'article
215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada d'emergéncia o que exigis l'adopció de mesures urgents, excepte si
I'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva oposició.
El contractista ha de notificar per escr¡t a l'órgan de contractac¡ó qualsevol modificació que pate¡xi
aquesta informació durant I'execució del contracte itota la informació necessária sobre els nous
subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
E-l te-rmini per al pagament dels seweis prestats per les empreses subcontractistes i l'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'añ. 216 de la Llei gl2}17 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així matéix el
contractista principal haurá d'aportar trimestralment I'acreditació del compliment dels terminis de
pagament.

Cláusula 25. Pagament a subcontractistes.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista p¡ncipal que
assumirá la total responsabilitat de I'execució del contracte front I'Ajuntament. El conéixement que
l'Ajuntament tingui dels contractes subscrits

responsabilitat exclusiva del contractista pr¡ncipal.

o

l'autorització que atorgui

no alteren

la

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant l'Ajuntament per les obligacions
contretes. amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de I'execució del contracte
principal i dels subcontractes.
E-l termini
pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l,obligació
_per al
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a l,art. 2.16 de la Llei glzo17 i en cap
cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

L'Administració comprovará el compliment estricte de pagament a les empreses subconfactistes
a les empreses subministradores per part de l,empresa contractista.

i

A aquests efectes, l'empresa contractista haurá d'aportar, quan se li sol.liciti, relació detallada de
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
contracte de submin¡strament i instal ¡ació de bancs per a l'espai públ¡c del mun¡c¡p¡ de l,Hospitalet
de Ltobregat.
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relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condic¡ó espec¡al d'execució,
que es preveuen
de-manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats
penalitats.
garantia
d'aquestes
definitiva
en la cláusul'a vint-i-tresena d'aquest plec, responent la

Cláusula 26, Successió del contractista i cessió del contracte

suoósits de successió, d"acord al que estableix I'article 98 de la LCSP, Llei 912017 de 8 de
novemDre.

En el presenl contracte resta prohibida la cessió.

C!áusula 27. Demora en res presfacions

per a la seva
27.1. El contractista está obligat a complir el contracte dins el termini total fixat
per
successiva.
l'execució
a
parcials
assenyalats
iealització, com també dels teiminis
27.2. La constituc¡ó

en mora del contract¡sta no necess¡tará intimació prévia per part

de

l'Adm¡nistració.

respecte al
27.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregul en.demora
o per la
contracle
del
per
la
resoluc¡ó
podrá
optar
compl¡mént del termini total, I'Administració
del
euros
per
1.000
cada
impds¡c¡ó de les penalitzacions diáries en la proporció de 0,60 euros
oreu del contracte (lVA exclós).

perqué pugui formulaf
27,4. En la tramitació de I'expedient es donará audiéncia al contractista
prév¡a emissió dels
resoldrá,
contractació
át.i"g;¡on. en el termini de cinc dies hábils i l'órgan de
informes pertinents.
del. termini total,
27.5. Cada vegada que les penal¡tzacions per demora respecte al compliment
podrá resoldre el
ánibin a un múItiple d'el 5 pei 100 del preu del contracte, l'órgan de contractac¡ó
penalitzacions.
de
noves
contracte o acordar-ne la continui'tat amb imposició

contracte per manca de
27.6. El contract¡sta podrá procedir a la suspensió del compliment del
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos'

Cláusula 28. Penalitats'
en aquest plec:
El contractista resta subjecte a les responsab¡litats isanc¡ons establertes
a) Incompliments molt greus:
plec'
- L'incompl¡ment de les obl¡gacions contractuals essencials previstes en aquest
del
L'incompliment o compliment defectuós de les. obligacions iio condicions d'execució
produeixi
quan
un
contracte establertes en aquest plec ¡en el plec de condicions técniques,
contracte'
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del

-

-

L'incompliment de les prescripcions sobfe senyalització

i

seguretat de tercers en les

orestacions.
Contracte de submintstrament
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de res obrigacions derivades o"

generar sobre

'"

-

Les. actuacions que, per acció o omissió, generen
riscos greus sobre el med¡ ambient d,acord
amb la legislació vigent.

-

L' incompliment dels terminis de pagament amb contractistes provetdors.
i

b) Incompliments greus

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligac¡ons iio condicions
d,execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de con-dicions
tacniques,-qua=n ió const¡tueixi
falta molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre
comunicació de les prestacions_

-

L'incompriment, que no constitueixi farta mort greu,
normativa general sobre prevenció de riscos laboralJ.

de res obrigacions derivades de

ra

- L'incompriment de res condicions especiars d'execució estabrertes
en aquest prec, quan no
se'ls hi hagi atribuit er carácter d'obrigacions contractuars
essenc¡ars.
c) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d,execucló del
contracte eslablertes en aquest plec i en el plec de con-dicions
tecniques,-quan ióionst¡tue¡x¡
falta molt greu o greu.
- L'incompliment de les obligac¡ons de carácter formal
o documenlal exigides en la normativa
de prevenció de riscos taboráts ique no est¡guin tipiticáOes.;

"l;rr;;;lg;;u;

Penalitats:
Les penal¡tats que
següents:

li seran imposades al contract¡sta per la comissió d'aquestes faltes
són

Per ¡ncompliments lleus una penar¡tat equivalent
a
a cada penalitat d'aquesta tipologia.

un

50/o

Per incompriments greus una penaritat equivarent
a un
per cada penalitat d,aquesta tipologia.

les

com a máxim del preu d,adjudicació per

60/o

com a máxim der preu d,adjud¡cació

Per incompliments mort oreus una penaritat equivarent

a un 1oa/o com a máxim der preu
d'adjudicació-. La imposició- d'una penáritat a,aqu"'ita
t¡poiogia es incompatibre amb ra imposició
d'altres penatitats amb independéncia de la t¡poi;g¡i qüsüur.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o
sanció contractual será de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.
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CIáusula 29. Resoluc¡ó del contracte.

Són causes de resolució del contracte. a més de les orevistes als articles 21 1 i concordants de la
LCSP, les següents:

-

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
I'Admin¡stració Pública estioulades a l'article 71 LCSP.

-

L'lncompliment de les condicions essencials previstes en aquest plec.

Les própies del contracte de subministrament. Art¡cle 306 de la LCSP, Llei 9/2017 de 8 de
novembre.

Cláusula 30. Recursos legals dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb I'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs iels documents contractuals que estableix¡n les
condicions que han de reg¡r la contractació; els actes de trámit que decide¡xin directament o
¡ndirectament sobre l'adjudicació, determinin la ¡mpossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació
del contracte; iles modificacions del contracte basades en l'¡ncompliment de l'establert en els
articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la mod¡ficació hauria d'haver estat objecte d'una
nova adjud¡cació.
Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuft per als recurrents, s'interposará davant el Tribunal
Catalá de Contractes del Sector Públic i es regirá pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial decret 81412015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matéria contractual id'organització del Tribunal
Adm¡nistratiu Central de Recursos Contractuals.

Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la

Llei

2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrat¡va.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix

la

interposició de recursos

administratius ordinaris

2. Contra els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modificac¡ó i
l'extinció d'aquest contracte que no sigu¡n susceptibles de recurs especial en matéria de
contractació, procedirá la interposició de recurs de reposició d'acord amb el que estableix la Llei
26t2010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 39/2015, d''1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Lle¡ 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

i
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DILIGÉNCIA per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars és
complementari al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.
L'Hospitalet de Llobregat, a 14 d'octubre de 2019

Amelia Garcia Alvarez
Técnica Superior en Dret
Cap de Secció de Contractac¡ó

Aprovat per ta Ju¡ta de Govern Local

en sessió de 2.3..!G.I.,..20+g

r

}-ai

!

- - -----'-,

- .-_Í_, -_-__-FernandfAra gonés Seijo

Vicesecretari - secretari técn¡c
de ta JGL

Contracte de subm¡n¡strament ¡ insta¡.lació de bancs per a l'espai públic del municipi de l'Hospitalet de
Llobregat.
Expedient (SU-29/2018)
P¿9. 30 de 32

A,¡rnt¡msñt d* LHüc|{t¡lp!

Aprovat perta Junta de Govern Locat

en sessió d"2.3..0€.I;..Z.ll.lg

Fern.ndoffiseijo
de la JGL

ANNEX

I

L'oferta económica s'ha d,ajustar al model següent:

l.- Preu dels bancs i/o cadires:

els preus unitaris

,....,...

o/o

percentatge de baixa a aplicar de forma lineal
a tots

2.- Cost global del manten¡ment d'un banc /any: ..................
€ / tVA exclós.

cal

.desglossa¡ aquest import global/any en l'¡mport corresponent a cadascuna de les accions
següents a realitzar: neteja de la fusta pintada i subst¡tució
d,u; llistó tr;n;;ip"r r" ,ltr"

|1*.

caldrá aportar la fitxa técnica. del. producte explicant el pta de manten¡ment
prev¡st inctoent la
durabilitat prevista dels materials..i les peces que poden ser
reemplaqades. n¡xi iilaüx, el l¡citador
haurá de descriure tot el que s,indica a ia cláusula i0.,1.1.2 d.aquest plec.
3.- Total d'emissió de Kg de CO2 equivalenUKg:

4.- Et¡quetes o cert¡f¡cats mediamb¡entals:
- Disposa de la ISO 14025: Etiquetes ideclaracions ambientals
ilt.

sr

tl

No

-

Declaracions ambientats T¡pus

E

si la resposta és afirmativa,

per tal que es valori, cal aportar la documentació
acreditativa.

- D¡sposa de certificacions l0o% Fsc i/o pEFC de la fusta del producte
a subministrar

sr E

No tl

Si la resposta és afirma, per tal que es valori, cal aportar la documentac¡ó
acreditativa. El cert¡ficat
haurá de ser del 100% de la fusta util¡tzada en el producte.
3.- El producte a subministrar és .100% fusta reciclada amb pol¡mers

sr

E

Non
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dÉ L

¡los#ü¡lcl

si la resposta és afirma, per tar que es varori,

car aportar ra documentac¡ó acreditativa

Subcontractacions
Es preveu subcontractar part del contracte
S¡

Ho

l--]

gescrlncj! p€rt del contracte previst a subcontractar i percentatge respecte
l,ímport total de la seva
proposició (lVA exclós)

E

r

h

(Lloc, data ¡ s¡gnatura digitat),.

^'::'::::',Ji',"?.lf !tY,"?fi rj",

de ta JGL
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