AJUNTAMENT

DE

VILALLER

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES
1.- DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ, D’ADJUDICACIÓ I INICI.
1.1.- Definició de l'objecte del contracte.
1.2.- Necessitat i idoneïtat del contracte.
1.3.- Pressupost base de licitació.
1.4.- Existència de crèdit i previsions de finançament.
1.5.- Durada del contracte i possibles pròrrogues.
1.6.- Valors estimats dels contractes.
1.7.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
1.8.- Òrgans per a la qualificació dels proponents, per a la valoració de les ofertes i pel
desenvolupament del procés fins proposar l’adjudicació. Perfil del contractant.
1.9.- Presentació de proposicions.
1.10.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments. El licitador haurà de complir les condicions que tot
seeguit s’especifiquen.
1.11.- Desenvolupament del procés i criteris d’adjudicació.
1.12.- Criteris de desempat.
1.13.- Actuacions de la Mesa de contractació i desenvolupament fins la proposta d’adjudicació.
1.14.- Termini per a l’adjudicació
1.15.- Adjudicació.
1.16.- Formalització del contracte.
1.17.- Anunci de formalització del contracte.
1.18.- Responsables del contracte, directors facultatius, d’execució, altres agents associats al
desenvolupament material de les obres, comprovació del replanteig i inici de les obres.
2.- DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ.
2.1.- Drets i obligacions de les parts
2.2.- Condicions especials d’execució
2.3.- Modificació del contracte
2.4.- Règim de pagament
2.5.- Revisió de preus.
2.6.- Penalitats per Incompliment.
2.7.- Causes de resolució
2.8.- Termini de recepció de les prestacions del contracte
2.9.- Termini de garantia del contracte
2.10.- Cessió
2.11.- Subcontractació
2.12.- Confidencialitat de la informació
2.13.- Règim jurídic de la contractació
2.14.- Notificacions i ús de mitjans electrònics
2.15.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del
contractista
2.16.- Assegurances
2.17.- Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte
2.18.- Protecció de dades de caràcter personal
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3 DADES ESPECÍFIQUES
3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.
3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i
concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.
3.3.- Condicions generals d’execució.
3.3.1.- Projecte – document tècnic base.
3.3.2.- Direcció facultativa, direcció d’execució i responsable del contracte.
3.3.3.- Altres determinacions d’aquest apartat.
3.4.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió.
3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV).
3.6.- Qualificació com contracte d’obres.
3.7.- Procediment escollit.
3.8.- Divisió o no en lots i justificació.
3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits.
3.10.- Terminis específics d’inici, d’execució, de finalització i de garantia.
3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d’execució destacables.
3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas.
3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte.
3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos.
3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser
sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. (és igual o inferior al 24% del total puntuació).
(Sobre B).
3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant
l’aplicació de fórmules matemàtiques. (és igual o superior al 76% del total puntuació) (Sobre C).
3.15.- Altres determinacions específiques d’aquesta obra.

