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Serveis de Contractació i Patrimoni
Ajuntament de L'Hospitafet
C/Josep Prats Núm. 208901 L'Hospitalet de Llobregat
Tef: 93.402.95.00/ Fax 934029424 / email: contractacio@l-h.cat
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P LEC D E C LAU SUTES

ADM' N I STRATIVES PARTI CIT LAA
CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE
LA I N F RAESTRUOTURA DE TELEOOM U N ICAcrowS (EKCEITUAN L, ELEaTRó ¡'uCn o e
XAPG) DEIS EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
TRAMITAT DE FORMA ORDINARIA
MTTJAN9ANT PROCEDTMENT OBERT

Núm.
expedient (*) su 35/2018

Descripció
Contracte

r)

SUBMINISTMMENT I
MANTENI]IVIENT
PREVENTIU I CORRECTIU DE LA
I

NFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS

(EXCEPTUAN L'ELECTRóMCn DE XARXA)
DELS EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT DE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Pressupost
base licitació

435.600,00 euros,
IVA inclós.

Tipificació
contracte SUBMINISTRAMENT

Godi
CPV

50332000-1

360.000,00, lvA,
exclós.

Órgan destinatari(*)

L'AREA D'HISENDA I SERVEIS CENTMLS

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna
de les factures presentades per
I'adjudicatari' Podeu consuttar les instruccions de com
facturar electrónicament a

Cláusula 1. Objecte i régim jurídic del contracte

1.1. Objecte del contracte
L'objecte del present cgnJractg segons s'estableix
all PPT adjunt, és la contractació del servei del
manteniment continu de la infraesiructura de telecomunicacións
i et subministrament del material
necessar¡ relacionats amb les tasques de mantenimeni
óáuentiu i corectiu dels elements passius
de la infraestructura de telecomunicacions
iá.tiqr".,
tt"l".
armaris de comunicacions, sAl,s,
instal'lació cabrejat), ders edificis de t'Ajunt;r;;;e
iH-áróit"r.t de Lrobregat.
Les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte
són res següents:

contracte de subministrament i servei de manteniment preventiu
i correctiu de la infraestructura cre telecomunicacions
de xarxa) oels e¿¡rüioe tn¡uniamánt áe iñosp¡tatet.
Expedient (su 3sl2018)

sñ:T:tl!''electrónica
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Les fases del cicle productiu del subministrament

i

cre

dels

de

Fertráltciez lbáñez
ri - sr:crct¡¡"i técnic actat.

iment preventiu

i

correctiu són:

SERYE'S
Elaboració de la documentac¡ó técnica de referéncia de l'estat de les infraestructures de
telecomunicacions municiPals:
a. Documentació general.
b. DocumentacióEdificis.
c. Documentació Sales técniques.
d. Documentació llocs de treball.
2. Reorganització i manteniment de sales técniques'
3. Reor!anització i manteniment d'armaris de comunicacions.
4. Manténiment i reparació de punts de connexió a xaxa'
5. Reparació de cablejat estructurat i d'usuari'
6, Mantenimeni i ,"p"i..ió de dispositius de control d'accés a sales técniques i departaments'
Manteniment dels dispositius d'alimentació ininterrompuda.
7
8. Retirada del materialobsolet'

1.

.

establertes en el Real Decret
La retirada dels equips obsoletes es fará d'acord amb les mesures
i electrÓnics'
11O;2O1S,de 20 de fébrer sobre residus i aparells eléctrics
SUBMINISTRAMENT
inintenompuda'
subministrament i manteniment dels dispositius d'alimentació
2. Instal'lació de punts de connexió a xaxa'
3. lnstal'lació de cablejat estructurat'
co.ntrol d'accés a sales técniques i
4. lnstal.lació, manteniment i reparació de dispositius.de
de contror d'accés a res sares técniques
departaments. nctuáirént oüposem o'un iüt"rn"
els..nous dispositius que s'implementin
i departaments, de la marca éafio per f. qr"! cosa
compatibilitat amb el sistema'
han de ser de la mateixa marca per mantenir la
1.

ar Vocaburari
Er subministrament d,aquest contracte correspon

200g: s0332000-1

(sñ;is

comú de contractes Públics cPV

de manten¡mánt diinfraestructura de telecomunicacions)'

contracte
mixt, ja que. conté prestacions.própies d'un
Aquest contracte es quarifica com a contracte
subministrament
del
prestació
qub
ra
contracte o"'."r"¡.. En'atenc¡ó a
de subministrameni i
com
;;éiá pél que,ra a la seva preparació i adjudicació
té carácter principat, aquest contracte
de
8
de
9l20ir,
pi"u"l r'"rt. 18.1.a) áe.ta Llei
un contracte de subministrament, tar i"á"r
públic'
novemOre, de contractes del sector
per un termini de 2
anys i amb possibiritat de prórroga
2
de
será
contracte
d,aquest
duració
La

Jü

*

anys.

quarsevor fase en
vincurant de forma directa amb
Quarsevor miilora sociar i/o mediambientar
que cal ponderar
una miilora quaritativa o quantitativa
|execució d,aquest cicre productiu esdevé
que erOuuiñgri una conlractació eficaq i eficient'
amb el preu del contia*e'per tal
gg.3 de ra Lrei gr2o17 de g de novembre de 2017 , en endavant
Als efectes der que disposa |articre
ja que es pretén que hi
p"r roi. o:" roojecte oer present contracte
LCSP, es fa constar ra no divisió
de telecomunicacions
manteniment preventiu i co.rrectiu de la infraestructura
contracte de subministrament i servei de
Exped¡ent (su - 3sl2018)
r'notp¡tulet'
o"
iáo"j oers eo¡r¡c¡ii;'i"j;]ri;,ilni
(exceptuant
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hagi una coordinació entre les necessitats de manteniment der
subministrament dels elements necessaris per realitzar el manteniment.

secre t¡ri ticnic actal..
dtrffr$Bstructura

i

el

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució
global de les prestacions, fet pel qual permet concloure, d'acord amb i'articulo 9g.3
de LCSp, que
les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte
execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporóionals a la finalitat
requerida, i que, per tant, no és possible la divisió per lots en aquest contracte.
1.2. Régim jurídic.

Aquest contracte es qualifica com a contracte mixt, ja que conté prestacions própies
d,un contracte
de subministrament i d'un contracte de serveis. en atenc¡o qré ra pi"stáóio
del subministrament
té carácter principal, aquest contracte.es regirá pel que fa a" lá r"u. pi"páiació
i adjudicació com
un contracte de subministrament,t?!
pieveu I'art. 18.1.a) á" r" Llei gl2ój7 de &de
icom
novembre, de contractes del sector públic.
Aquest contracte té carácter administratiu i es regeix pet:

o
.
.
'
o

Present Plec de cráusures Administratives particurars.
Plec de prescripcions técniques.
La Llei gl2o17, de g de novembre,

de contractes del sector públic.

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matéria de contractació púbica.
Reial Decret 1098/2001 , de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el reglament de la Llei de
publiques,
totáilo que no sisui con-trariar que es preu",
¡:1fi:Íñji53É:tinistracions

"h

o
o
'

"

Reial decret 817t2009, de 8 de maig, pel qual
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sectór públit

Plec de cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament
de l'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.
supletóriament s'apliquen les restants normes de
dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.

Cláusula 2. pressuposú óase de ticitació.
El pressupost base de licitació, formulat.en.termes
de preus
de despesa al qual es compromet I'Ajuntffi"nl ¿.-G unitaris ique determina el límit máxim
435.600,00 euros, IVA inclós, amb el
pressupost net i 75 600;00 eu;o;Ln concepte
d,rmpost
T?,ot "r'o',

ffi:iT¡i:Eif:j'i:lli.rt
Preus unitaris

El pressupost máxim, formulat en termes de preus
unitaris, s,ha calculat en base a les estimacions
dels serveis a rearitzar durant ra execució
oer'contrace.

contracte de subministrament i servei de manteniment
preventiu i correct¡u de ra infraestructura
(exceptuant l'electrónica de xarxa) ¿els
de terecomunicacions
éo#üs ¿e tR¡uniamáni áe iúósp¡tatet. Expedient (su
Pá9.
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Aquest contracte es determ¡na en base a les unitats de servei a
preus unitaris dels elements de la plantilla oferta económ¡ca.

, cdiüúrafés respecte ats

No suposa una obligació de despesa per part de I'ajuntament, donat que aquesta es determina en
funció de les necessitats que es produeixin durant la execució del contracte i l'Ajuntament no resta
obligat a exhaurir el límit máxim de despesa, sinó que ho fará en funció de les unitats de serveis
realment adquirides.

Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris, dels elements de la plantilla oferta
económica.
L'Ajuntament demanará elements relacionats a la taula d'elements a adquirir (plantilla oferta
ecónómica) per un cost no superior al pressupost base de licitació, durant la totalitat del període
contractual.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. I comprén 19 totalitat del
porta
contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prov_1d'insuficiéncia i
implícits tots aquells concéptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.
Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
Métode de cálculdels Preus

previsió de
El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del .cálcul de la
per
material necessari i de I'esforg que suposará la realitza.ció de les tasques

subministrament del
col'lectiu del sector de la
a la prestació dels ierveis objecte del contracte i d;acord amb el conveni
siderometal' lúrgica aPlicable.

(mínim 20 hores mensuals
Número mínim de personal: un cap de projecte amb dedicació
general dels equips,
destinats al serveii páicial, un téinic eópe-ciatista amb coneixement parcial (mínim.10 h'
i.dedicació
tecnologies ¡ estrucíurbs utiliizats, basats en formació específica
L'equip de treball ha de ser
setmanals).
(mínim
10.h.
setmanals) ¡ 1 ot¡cial amb dedicació parcial
el necessári per complir amb les tasques, horaris i SLA's demanats'

prevenuu i correctiu de la infraestructura de telecomunicaclons
contracte de subministrament i servei de manteniment
de l'Hosp¡alet' Expedient (SU - 35/2018)
iejrnlt11¡"nt
eO¡fic¡s-¿"
Oáls
(excepruant t,etectrón¡ca-O;;*;J
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El cálcul de les hores dels técnics requerits en ellplec técnic, s'han
d'edificis mun¡c¡pals amb ¡nstal'lacions informátiques i al nombre de sales

rnánciez lbáñez
t¡ri técr¡ic actal

- secre

al volum
a mantenir.

rHn base

La previsió de costos de materials anuals s'ha calculat en base als preus de mercat dels material
previstos pel manteniment preventiu i correctiu.
Cláusula 3. lmputació pressupost municipal.

Aquest contracte, per la duració de la seva execució, comporta que la seva despesa s'imputi
diferents exercicis pressupostaris.

a

La despesa corresponent a I'exercici 2018 ique només cobreix I'import corresponent al termini
d'execució d'aquest exercici, es fará efectiva amb cárrec a la partida que consta al certificat de
retenció de crédit núm. 180048274 de data 1 d'octubre de 2018, emés per la lntervenció General.

Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec al /als pressupost

i

partida/es següenUs:

La despesa corresponent a I'exercici 2019 i 2020 que només cobreix I'import corresponent al
termini d'execució d'aquests exercicis, es fará efectiva amb cárrec del pressupost i partida que
consta al certificat de retenció de crédit d'exercicis posterior núm. 180034484y; 1g0034491J
de
data 18 d'octubre de 2018, emés per la lntervenció General.

216.00.00

180.000.00 €

217.800.00 €

216.00.00

150.000,00 €

181 .500.00

lmport total

En els supósits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran
amb la conformitat del
contractista o per raons d'interés públic, només amb el trámú d,audiéncia,
i l,informe de la
Intervenció.

Atés que el present contracte gomporta despeses de carácter plurianual,
la seva autorització o
realització se subordina al crédit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals de conformitat amb l'árt. iz+
del-ñDl lnoo+ oe s oe marg,
pel qual s'aprova eltext Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Cláusula 4. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, tes estimacions del contracte
abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i prórrogues, el valor estimat
del contracte sense incloure
contracte de subministrament i servei de manteniment preventiu i
correctiu de la infraestructura de telecomunicacions
---'-":
'electrónica de xaxa) dels ediricis de l'$untamenf áe i¡losp¡talet.
expeoienl(sü-- sslzore)

[ñ:?:Tli

€
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l'lmpost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
és el següent:
El valor estimat del contracte és

de: 792.000,00

publicitat

€.

Anry,,
.,

,,,::.,

.,'

2018

2019

2020

2020

2021

2022

ffi#
7.200,00 €

Serveis

6.000,00 €

1.200,00 €

Subministrament

24.000.00 €

4.800.00 €

28.800.00 €

Serveis

36.000,00 €

7.200,00 €

43.200.00 €

Subministrament

144.000,00 €

28.800,00 €

172.800,00 €

Serveis

30.000,00 €

6.000,00 €

36.000,00 €

Subministrament

120.000,00 €

24.000,00 €

144.000,00 €

Serveis

6.000,00 €

6.000,00 €

Subministrament

24.000,00 €

24.000,00 €

Serveis

36.000,00 €

36.000.00 €

Subministrament

144.000,00 €

144.000,00 €

Serveis

30.000.00 €

30.000,00 €

Subministrament

120.000,00 €

120.000,00 €

4p$osoffip s

t,

prórrogues'
Cláusuta 5. Termíni de vígéncia del contracÚe i posslbles
a data d'inici l'1 de novembre de
El termini de durada del contracte será de 2 anys, preveient com
2018.

formalivació del contracte no s'haguessin conclÓs a la
plecs de condicions técniques, es
data prevista d,inici del servei prevista en aquests plecs i en els
i es procedirá al reajustament
reajustará el termini a la data prevista oé t'inic¡ eteótiu del contracte,
1098/2001 de 12
de la despesa corresponent, de conformitat amb I'art.96 del Reial Decret
de les Administracions
d,octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes

per al cas que els trámits licitatoris

ila

Públiques.

máxim dos anys' La durada del
El contracte será prorrogable de forma expressa, per un termini
contracte incloses les prérrogues no podrá superar els 4 anys.

comunicat amb
La prórroga será obligatÓria per-.al .contractista quan aquesta se li hagi

una

del contracte'
antélació ñrínima de 2 ñresos a la finalització de la durada

preventiu i co.rrectiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de submin¡strament i servei de manteniment
Expedient (su - 35/2018)
(exceptuant t,etectr¿n¡ca áe xárxal dels edificis-d" injrniurunt de l'Hospitalet.
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Ctáusula 6. Órgan de contractació. Expedient de

6.1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária.

6'3'- La contractació, que es tramitará de forma ordinária i está subjecte a regulació harmonitzada
es durá a terme mitjangant procedimen! o_bert i adjudicació amb més d'un
criteri d,adjudicac¡ó, án
virtut d'allÓ que estableixen els articles 145,146, táO a 158 iconcordants
de la LCSp.
cláusula 7. Perfil del contractant. publicitat de ta ticitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació es publicará en
el pERFIL DE coNTMcTANT de
I'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicionsiterminis
establerts als articles 135 i 156 de la
LCSP.

Altractar-se d'un procediment harmonitzat, es publicará en
el DouE.
Per a consultar els plecs i ta resta de documents
relacionats
la present contractació, així com
la composició de la Mesa de contractació s'ha d'accedir amb
perfil de contractant a través
al
de
I'adrega següent:

Tota la documentació esmentada estará disponible
en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de I'anunci de licitació.

b;:::?..a",EH:i::,3,??jl83f "n

er perfir der contractant en er termini de 15 dies
naturars,

La formalització del.contracte juntament amb
el corresponent contracte també es publicará
en el
et obuE en un termini no süperior a i5 ánr
*ilr"rs a comptar de ta
!il.1"1"ti"?[:ffi:*:n

cláusula 8. Regursffs de capacitat, aptitud

i

solvéncia dels licitadors.

8.1. Gapacitat per contractar

1' Estan capacitades per contractar amb aquest
Ajuntament res persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o..estránger"l,
qr" tinguin.plena capacitat d,obrar i que no
estiguin incorregudes en cap delisupósits
o'incápacii.i o proñi¡icibns á" cántractar determinats
la legislació vígent.
a
L'activitat de les esmentades empreses
ha de tenir relacig
l,objecte del
segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles.furd;"i;."1.,,'
"Tndisposar d,unacontracte,
organització
elements suficients per a la deguda exeiució
amb
.og
del contracte.EAixí
r"i"¡i, náuran oe comptar amb
contracte de subministrament i servei de manteniment
preventiu ¡ correctiu de la infraestructura
(exceptuant l'electrónica ¿e xarxlj
de telecomunicacions
oáir
oe I ¡juniamen[ Je iñospitaret.
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I'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, {
I'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte'

i:dez íbáñez

pélr' a' lár irealització de

part¡cipar en aquesta licitació
2. D'acord amb el que disposa I'article 69 de la LCSP, també
les unions d'empreses que es const¡tueixin temporalment á aquest efecte (UTE), sense que
sigui necessária iormalitzar-les en escriptura pública flns que no se'ls hag.i adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidáriament davant l'Administració i han de nomenar una
persona representant o apoderaáa única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
que les empres_es
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici
quantia
significativa. Els
pagaments
d'una
atorluin pod'ers mancomunats per a cobraments i
hauran
d'indicar els
UTE.
que desitgin concórür a aquesta licitació integrats en una
elcompromís
"rp-rer"ris
noms i circumstáncies-dels que la constitueixen, la participació de cadascú, així com
de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte'

técniques o dels
Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions
que
es garanteixi que
sempre
documents preparatóris defcontracte, poden participar en.la licitació
disposa I'article 70 de la LCSP
la seva participació no falseja ta competÁncia, o'acord amb elque

3.

8.2 Solvéncia económica ifinancera que s'exigeix:

1.

Solvéncia económica i financera:

o

en l'ámbit a qué es refereixi el
Els/les licitadors presentaran el volum anual de negocis
anys disponibles, en funció de les
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últirñs
i de presentació de les ofertes,
dates de constitució o d'inici dbctivitats de I'empresari
En el cas de qué la data de
o. zzo.oóo
ha de ser com a mínim d,';;
"rror, sigui inferior a tres anys el
creació o d,inici de les activitats de l'empresa licitadora
En el cas áe qué aquesta data sigui
requeriment es podrá r"t"r¡r-áiplriooe o'áctivitat.
proporcional'
inferior ,n .nV el requeriment podrá ser

ñ¡ól

"

.

d'asseguranga d'indemnització per
A més l,empresa adjudicatária aportará el certificat
assegurats i la data
expeail pér ti*"gutador on constin els riscos

riscos professionats
devencimentdel,asseguranga,aixícome|compromísde-|asevarenovacióoprÓrroga
tota l'execució del contracte'
qu" g"iánt"xi et mante-n¡ráñü" la seva cobertura durant
per import de 792'000'00 euros'
per ¡mpórt mínim delvalor estimat del contracte,

8.3 Solvéncia técnica:

. Relació de técnics destinats al servei:
oMínimunCapoeprojectedelservei.ambdedicacióparcial.
i electrÓnica
iá titulació oe récnic Auxiliar en Electricitat
o Mínim dos técnics

I iiiüi"óio

a t'ámbit de telecomunicacions.
grau mig "tirn

olnscripciÓene|Registred,empresesinstal.ladoresdetelecomunicacionseneltipusB.

.Acreditaciód,homologaciócertificatd,empresaintegradoradesistemesdecablejat
estructurat.
i
ra sorvéncia necessária m'rtjangant la solvéncia
puguin
acreditar
empresaris
que
ers
i-amb
s,admet
amb cap tup¿.¡i o" prohibició per contractar
recursos d,artres entitats que no es trobin
que durant la vigéncia
que tinguin amb etes, r"rpr!-iquán bemostri
independéncia oel-s

"¡.rr",
áeS mitjans i solvéncia d'aquella entitat'
del contracte disposará efectivameñt

infraestr-uctura de terecomunicacions
manteniment preventiu i correctiu de ra
(su - 3sl2018)
contracte de subm¡nistrament i serv.ei de
Expedient
¿árs e¿ir¡cjii;'i"j;tit ilni ¿" r;tró+¡talet'
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Per determinar els serveis que són similars al de
tres primers dígits dels respectius codis CpV, tal i

contracte

;:fitüit1{¡33*t\e

ers

i1.a) de la LCSP.

8.4. Acreditació de capacitat, solvéncia económica, financera itécnica:

Els lícitadors han d'acreditar la seva capacitat de conformitat amb I'art. g4,
económica i técnica conforme als articles gi a) i b) i article g9 de la LCSp.

i la solvéncia

Cláusula 9. Presentació de proposicions.

9'l'

Les proposicions es presentaran en eltermini de 30 dies
comptats des de la data d,enviament
de I'anunci de licitació a |oficina de publicacions de la unió
Europáa.

Així mateix I'anunci de.licitació es publicará en el perfil det
contractant
dies naturals a comptar des de la data d'enviáment de l'anunci per a que en el termini 30
o'e l¡c¡tació a l,oficina de
Publicacions de ra unió Europea, es presentin tes proposicions.

9'2' Les proposicions s'hauran de preserrtar. mitjangant
I'eina de sobre Digital, integrada en ta
Plataforma de serveis de contractáció Públic",'..iér.¡ole
a I'adrega web següent:

Tota la documentació continguda en cadascun
dels sobres haurá de venir signat etectrónicament
per I'apoderat o representaniregar de
|empresa
r¡citaáóiá,

No obstant i pel supÓsit..c.:9 hi hagi alguna
incidéncia de carácter general en el funcionament
plataforma' que impossioiliti la próen[ació
de la
electróni*, élserveide contractacíó així ho indicará
en
el perfil del contractant atorgant, si siescau, un
termini de prórroga del termini de presentacíó
proposicions als efectes de que els
licitadorsprd;il;l"r r"u", ofertes de forma presencial de
I'oficina del Registre Generál de I'AjuntameÁt
en
J. i;Ho.pitalet ubicádt;' carrer Josep prats,
número 2, 08901 l,Hospitalet de Llobregat (Barceloñal. -

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá
nro¡1oo-aJ. fins al primer. dia hábil següent. La presentació
-prlolica
Plataforma de serveis de contác[ació
en
dia inhábil iL-ni.nor¿ realitzada en ta
primera hora del primer d¡a hábii
seg.üent. ta"n-un
presentació en dia inhábil es consideraran
presentats anteriors, segons

quÑáñler el primer dia hábil posterior.
"1.
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
Catalunya, signada electrónicar"nt,'"n
de
tres sobres,
termes següents:
"n "1,
el mateix oráre,

Tota|adocumentacióapresentarpe|slicitadorss,inclouráen@.
SOBRE NÚM.T

Elformulari normalitzat de Document Europeu
Únic de contractació (DEUC), mitjangant
licitadors declaren la seva ."pá.ii"t,
et qual els
la
seva
,olu¿*i" económica, financera i técnica
conformitat amb els requisits mínims
de
exigits il"ñ;;i'á""; qu";;;!
irü"n incurses en cap
contracte de subministrament i servei
de manteniment prevent¡u i correctiu.
de ra infraestructura de terecomunicacions
?lectrónica oe xaxái á"ir
rn¡uniament'i" iño.pit"r"t. Expedient (su
[il:T:T3l
- 3s/201s)
"i¡rüioe

A¡liovÉl p*r:,a Ji;nls d": i?.;r,ern I ocaI
en
"AJ,,¡ni

J*t¡j

fi

{ dS

L' l,{

trf

p

r1Si+:

prohibició de contractar, a¡xí com que compleixen amb la resta
aquest plec.

grrÉi;s'estableixen en

pel seu representat legal. A més,
El DEUC s'ha de signar per I'empresa licitadora o, en elseu
les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'esca( la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia de la
de la
Comissió Europea. per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en línia
Comissió Europea.

En el supósit que I'oferta es presentés per una urE, haurá d'acompanyar a la declaració
presentar un DEUC per
responsable el compromís de cbnstitució de la unió. A més hauran de
separat.

empreses' ha d'indicar
En el cas que l,empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d'altres
per cadascuna de
per
separat
DÉUC
presentar
altre
aquesta circumstáncia en el DEUC i s'há de
lei empreses a la solvéncia de les quals recorri'
comprir-se gbang de la finalització del
Les condicions estabrertes regarment per contractar han de
moment de la perfecció del contracte'
termini de presentació de proposicions i subsistir en el
d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic
de I'Estat
et Reg¡stre óic¡at de Licitadors i Empreses_crassificades
Generaritat oe catáruny.,
Registre
el
en
troba
es
que
informació
la
(ROLECE), indicaran eh i'apartat co""üón"niO"l.OEUC
aquests
en
inscrita
figuri
que
no
informació
corresponent. lr¡omés-estan obligades'" indi."t la
registres, o que no hi constivigent o actualitzada'

;;

espanyol: la
estrangeres i quan er contracte s'executi en territorijurisdicció dels
i de I'adjudicatari a la
participació en ra riáiáóio comportá n suotiissió del ticitador
res incidéñcies que, de manera directa
jutjats i tribunars ..ó"ñvóri de quarsevor ordre, per a totes
en er seu cas, al fur jurisdiccional
o indirecta, puguin'derivar-se oer coniáói", l'áro renúncia,
estranger que pogués correspondre al licitador'

Només per

a empreses

el
prec er compriment ders quals s'ha indicat en
L,acreditació ders requisits exigits en aquest
per
haver
en qui recaigli la proposta d'adjudicació
DEUC, l,haurá d'efeciuar I'empresa licitadora
caiácter previ a I'adjudicació'
presentat l,oferta més avantat¡osa ecoñómicament, amb
tota la
quarsevor moment abans de ra proposta d'adjudicació,
Ers ricitadors s,obriguen a aportar, en
13'1
cláusula
la
a
,"nr pé¡rdici d'arió estabrert
documentació exigida quan ers hi sigüi requerida,
del present Plec.

SOBRE ¡¡ÚNN. Z

judici de
als criteris d'adjudicació.que depenguin d'un
plec de
contindrá la documentació técnica relativa
piec ¡ oeléíéspecificácions técniques del
iü,lü;t
10.2
.r"rsula
iá
d,acord
valor,
",,',ó
prescriPcions técniques'

infraestructura de telecomunicac¡ons
manteniment preventiu i correctiu de la
(su - 3sl2018)
contracte de subministrament i servei de
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o" r'notp¡iulet'
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que permeti conéixer el contingut del sobre relatiu a ta propoé¡c¡ó ¿e¡s criteris
avaluables

aquestaobligacióimilica|,exc|usióde|alicitació.

SOBRE T.IÚM. g

La proposició económica degudament signada, basada en el preu,
avaluable mitjangant criteris
quantificables per I'aplicació de fórmules-matemátiques que
i
haurá d'ajustar-se al model de la
plantilla de I'oferta económica.

ctáusuta 10' criteris de valoració de /es ofe¡tes relatives

ad m i ssi b i I itat de va ri a nts.

a millores det cicte de vida ilo

Els licitadors hauran d'omplir I'axiu "Plantilla
Económica" en format excel que conté en una
pestanya la relació completa de productes Qferta
i en una altra pestanya la relació de productes a
valorar, per tal que les omplin amb ets valors de l,oferta
.

A efectes de valoració de les ofertes, s'indicará preu
el
unitari de cadascun dels elements (plantilla
oferta económica), que haurá de ser independent
iel
nárbre
d'unitats que finalment es demanin.
Aquest preu ha d,incloure els següents i"ré¡s-

o
'

TransPort i entrega en les quantitats, lloc
i forma indicats pels serveis técnics
municipals.
Quarsevor despesa derivada der subministrament.

L'Ajuntament de I'Hospitalet adquirirá a I'empresa
adjudicatária els components de la seva oferta
en quantitats iguals o superiors a les especiflcade,
én et ptec o" .onJiáánf técniques, fins a un
import total' calculat en base al preus
unitar¡s, no rrpériór al pressupost base de
lícitació establert
en el present plec.

considerant I'objecte del..contracte, així com
també totes.les a_ctuacions que integren
el seu cicre
de vida' es considera adient a fi i 'efécte
de setectionái ra m¡ilor ólerta, Li-.reració quatitat
preu,
incorporar els següents criteris i amb proporció
lá
que tot seguit s,indica ijustittca:

10.1 criteris de varoració de res ofertes
de forma automática.
criteris automátics: máxim 75 punts, que representa
o/o
un z5

deltotal de la puntuació:

1'

Puntuació económica de la relació de
material de subministrament: máxim 16 punts,
que representa un 21,3olo deltotal
de puntu-ó¡o o"l" cr¡terüJüJ-a¡uac¡o
automática.
Els licitadors hauran d'omplir la pestanya "Relació
de productes a varorar ,, de t,arxiu excel
"Plantilla oferta económica",'indicali
e-r preu unitari ofert.

contracte de subministrament i servei de
manten¡ment prevent¡u i correctiu de
(exceptuant l'electrónica ¿e xaxij
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L'import de l'oferta será igual

al sumatori de cada preu

t.

per la previsió

d'adquisició de cada producte.

Per la millor oferta s'atorgaran 16 punts, i a la resta d'
correspongui de forma proporcional, tal i com s'estableix en

s'assignará la Puntuació que
fórmula:

Puntuació = (Preu de I'Oferta més econÓmica / Preu de la oferta avaluada )
de l'apartat.

" Puntuació máxima

per I'aportació d'una bossa d'hores, sense cárrec per I'Ajuntamgnt, {|s."
un máxim de 2T punts, que representa un 36 % del total de puntuació dels criteris
d'avaluació automática.

2. puntuació

per cada bossa de 20 hores anual de Cap de Projecte. 3 punts fins un máxim de
9 Punts.
o per cada bossa de 40 hores anuals de Técnic Especialista. 3 punts fins un máxim
de 9 Punts.
punts'
o per cada bossa de 50 hores anuals d'Oficial. 3 punts fins un máxim de 9

o

de24 punts, que representa
3. Puntuació pel preu / hora, fins a un máximautomática'

un 32o/o del

total de puntuá"iO dels criteris d'avaluació

o
o
o

Del Cap de Projecte' Fins a 8 punts'
DelTécnic Especialista' Fins a 8 punts'
De I'Oficial. Fins a 8 Punts'

la resta d'ofertes

s'atorgaran .8. punts' i a
Pel millor preu ofert, en cadascuna de les categories,
forña proporcioñal' tal i com s'estableix en aquesta
s'assignará la puntuació que ,orr"rp*gui de
fórmula:

puntuació

-

* (puntuació máxima de l'apartat)'
( preu miilor oferta / preu de ra oferta avaruada)

-óuniu"i¡o dets criteris d'avaluació
-q.1"
4.Perinc|ouretotes|especesderecanvinecessáriespe|mantenimentpreventiu(3
del total o"
punt) que representa un
automática.

de
es va|oraran |es mi||ores de nive||s
5. Mi||ora de|s nive||s de servei:
dels
puntuació
qu" representa un 6'Z % del total de
servei

proposadá" Rn" a 5 punts,
triteris d'avaluació automática'

o
o

pYlts'
les incidéncies urgents'. Fins 2'5
Per millorar el temps de resolució de
punts'
2'5
per miltorar
Já ié.oru.¡ó de les pe¡6ons urgents' Fins

ett;;;;

ra infraestructura de telecomunicacions
de manteniment preventiu i co.rrectiu de
contracte de submin¡strament i servei
expeoient (su - 3sl2018)
r'nor-pñJet.
o"
¿á1s e¿¡ric¡s
(exceptuant
31
de
'erectrónica
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Pel millor temps de resolució ofert, per a cada tipus,
s'assígnará la puntuació que correspongui de formal
fórmula:

lf? la resta d'ofertes
tal i com s'estableix en aquesta

Puntuació = (Temps de resolució més baix lTemps de resolució avaluat) " Puntuació máxima de
I'apartat.
10.2 Criteris en base a judicis de valor subjectius: máxim 25 punts, que representa
un 25 %
del total de la puntuació:

Memória técnica. Fins a un máxim de 25 punts.
La memória técnica, s'avaluará d'acord amb els subcriteris que es
desglossen a continuació:

a' organització del projecte: fins a 15 punts que representa un 60 olo del
total de puntuació
dels judicis de valor.

i'
ii.

iii.
iv.

b'

Establiment d'un pla de comunicació. Comunicacíó del projecte
tant als usuaris
- '-'
afectats com als serveis técnics
planificació de reunions.
Definició de les diferents tasques.
Govern delservei.

municipals.

Recursos assignats: fins a 5 punts que representa
un 20 % deltotal de puntuació dels

judicis de valor.

i.

Nombre de técnics assignats al projecte.

ii. eualificació i experiénc¡á oel peisoáat.

c'

Millores de valor afegit relatives a I'objecte del
contracte: fins a s punts que representa
un 20 vo der totar de puntuació oers
¡loüis áe varor.

i.

i¡.

¡ii.

Mitores reratives a documentació a presentar.
Mitores reratives ar manteniment coirectiu.
Millores relatives al manteniment pievÉntiu.

PUNTUACIÓ DE LA TOTALITAT DELS
CRITERIS I lOO PUNTS ¡

causes d'excrusió derivades de ra varoració
de ra memória técnica

!
2'

Per no comprir amb er requisits mínims
estabrerts ar ppr.

Per no assolir un mínim'de 10 punts
l" u"lolció de la memória. En aquest cas, es
considerará que l'oferta preseniada no
"n és viable,
ates que el sistema descrit per la
implementació no arriba als mínims r"qu"rñr-. -'--'

En tot cas' I'Ajuntament d.e I'Hospitalet
es reserva la
al seu entendre' les condicions tés avantatjoses facultat d'adjudicar el contracte a qui reuneixi,
en relác¡o qualitat-preu d,acord amb els
assenyalats o a declarar-lo desert en els
criteris
termes d-'allo qr"'oi.posa l,article 1s0.3
Lcsp.
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De conformitat amb el previst a I'art. 149 de la Llei 912017 i, aly'efectes de considerar les ofertes
es considera adient establir
anormalment baixes quan s'hagin determinat una pluralitat de
conjunt.
el
seu
en
considerada
a
I'oferta
els següents parámetres objectius referits

euan concorri fins a tres licitadors, les que s¡guin inferiors en més d'un 25o/o del pressupost base
de licitació.

la mitja
euan concorr¡n quatre o més licitadors, les que siguin inferior en més d'un 20% de
aritmética del percentatge de baixa de les ofertes presentades.

parámetres indicats i,
A la vista del que determini la Mesa de contractació una vegada aplicat els
requerirá alls
anormalitat, es
detectada/es la/es oferta/es que presumptament incorren en aquesta
licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes'

ofertes' El termini comengará a
Els licitadors disposaran de 3 dies hábils per justificar les seves
del requeriment que efectuará el
comptar a partir del dia següent a ta ñot¡t¡ca.ió d" l'enviament
Servei de Contractació.
pel
electrÓnic adregat a la bústia electrónica indicada
al correu
el contractista tamoe naura á'enviar la justificació requeridaen tot cas
-contiácia.iorarn.c"i.
contractista. Així mateix,
signada,
ra quar haurá d'anar degudament
corporatiu municipar
digitalment.
pels serveis técnics municipals especialitzats
La justificació presentada será estudiada i analitzada
de
corresponent informe que será elevat a la mesa
en l,objecte Oel coniracte, els quals emetran el
acceptació o rebuig motivat de I'oferta'
contractació per a la sevá valoiació i, si s'escau,
que vurnerin ra normativa rerativa a ra subcontractació,
En tot cas, es rebutjaran aqueiles ofertes
ja siguin
en matéria mJambientar, sociar o raborar, convenis
-internacionar,
incompreixin res obrigacions apricabrei
incrosós ers incompliments dels
derivades de normaiiva nacionat o
per establir el pressupost base de licitació'
sectorials utilitzats cóm a referéncia

El requeriment s'enviará per correu

r" justificació fora der termini establert,
La no justificació de res ofertes o ra presentació..d",.
d'adjudicació.
.orpoñár¿ I'exclusó d" I'of"rt" del procediment
10.4. Criteris de desemPat'
ap|icant-se
|,ordre de pre|ació aplicab|e será el següent,
Si hagués empat entre diferents ofertes,
deformasuccessivaencasquepersisteixil'empatentre|esofertes.
de
empreses que, al . venciment del termini
10 Les proposicions presentades per les ptantita-un'percentatge
amb
de treballadors
presentació iüt"l"i, tinguin * rá-r"*
la normativa'
biscapacitat superior al qué els imposi

a la promoció i
per les empreses dedicades específicament
presentades
proposicions
13
Les
2o
to"¡ai, regulades en la Llei 4412007 de
d-'"i'rriO
,¡iJá"¡ó
persone,
de
laboral
inserció
"n iégir de les empreses d'inserció'
de desembr" i"iá i" láérr".¡o oái
de la infraestr-uctura de telecomunicacions
de manteniment preventiu i correctiu
Expedient (su - 3sl2018)
contracte de subministrament i servei.
r;nórp-iiuret'
o"
oárs eo¡r¡lis-d"'injr.-t"*"nt
(exceptuant
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30 si es presenten ambos criteris, tindrá preferéncia el criteri dels
en discapacitat.
Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposará com a adjudicatari qui bisposi
d'un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
40 Si persisteix I'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditatíva dels criteris de desempat esmentats
será aportada pels licitadors en
el moment en que es produeixi I'empat.

Gláusula

ll. Mesa de contractació, comité d'experts i organisme técnic especialitzat

La mesa de contractació estará constituida per:

TITULARS
PRESIDENT/A: TinenUa d'Alcatdia titular de 1.t""
o regidor/a de govern amb competéncies en
matéria de contractació, segons estabteixi el Decret
de I'Arcardia de divisió de |administració
municipal.
VOCALS:

-

Titular de I'Assessoria Jurídica.

Titular de la Intervenció General Municipal.

SECRETARI/A: Actuará formant part de la
Mesa de contractació permanent, amb veu peró
sense
vot, el/la cap de Secció de Contractació

SUPLENTS
PRESIDENT/A: Podrá ser substituit en
cas d'abséncia, vacant, malaltia, supléncia
o impossibilitat
legal per actuar, per qualsevol altre tinenua
d'alcaldia o regidorla oá go;ár-n-i oesignar per
aquest.
VOCALS:
1. Els lletrats/des adscrits a rAssessoria

Jurídica
2' Per la lntervenció general, d'acord amb
la designació efectuada a proposta de la
general, els següents funcionaris
Interventora
i per aquest ordre:

-

ElViceinterventor-funciócomptable

El/La Cap de Servei de Controt lntern
El/La Cap de la Unitat Fiscal
El/La Cap de Serveis de Comptabilitat

SECRETARI/A: Ellla cap de serveis
de contractació i patrimoni
superior en dret adscrit der servei municipar
oe coniiáciác¡0.

o un funcionari/a

técnic/a

contracte de subministrament i servel de
manteniment preventiu i correct¡u. de
(exceptuant l'electrónica oe xarxaj
la infraestructura de telecomunicacions
oéir
¿e l¡:uniamJni'ie iñosp¡talet. Expedient
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Amb I'antelació necessária a la data d'obertura de proposicfons, elservéi áe'bontractació de
I'Ajuntament de L'Hospitalet requerirá als licitadors que hagin presentat la s_eva proposició, per tal
qu'e introdueixin el codifacilitat des de la Plataforma de Contractació de la Generalitat que permet,
ámb carácter previ a I'obertura, la desencriptació del sobre o sobres que han de ser objecte de
que
I'obertura per ia Mesa de Contractació. Será obligatori pel licitador efectuar aquesta operació
per
causes
haurá de realitzar diligentment en el termini que se li indiqui. El no introduir el codi
per part de la.Mesa
imputables at contráct'ista que tingués com a eiecte I'impediment de I'obertura
la suspensió del
de Contractació, que oOtiguei a la suspensió de l'acte d'obertura o ales
circumstáncies
de
funció
i,
en
d'aquest
procediment licitatoii deteñninará responsabilitat
que se'n
legals
efectes
els
amb
oferta
concorrents, t'n¡untament podria tenir pLr retirada la seva
poguessin derivar"'
Ctáusuta 12. Obe¡tura de

En acte privat, la mesa procedirá a I'obertura del sobre núm.

ldigital i qualificará el DEUC'

al previst en aquest plec, s'admetrá
En el cas que detecti un DEUC incorrecte o que no s'ajusta
hábils següents a la notificació del
¡oferta condicionada a que lesmeni en er termini de tres dies
al correu electrÓnic corporatiu del
requeriment que li étectüara el servei oé óónúactació adregat
licitador.
esmeni ra decraració responsable será
Transcorregut er termini indicat sense que el ricitador
excrós si resmena no s'ha realitzat
excrós der procediment d,adjudicacio. iámoe resurtará
préviament com incorrectes'
óorrectameni sobre els aspectbs detectats
núm.2 digitar reratiu a les proposicions dels
seguidament es procedirá a robertura der sobre
critéris depenen d'un judici de valor'
judici de valor
criteris d'adjudicació que de.penen d'un
La varoració de res proposicions reratives ars
el corresponent informe de
Litármini oe'i áüs
es remetran ars serveis técnics p", qrá
"rn'etin
valoració.
en
de contractació donará a conéixer er resultat,
En acte púbric, concrós |informe indicat, ra Mesa
a
procedirá
i
judici
valor
de
per
efectuadeJ,'á"rr Liitois- avaruábres
ers seu cas de
automátics'
criteris
a iravés de
núm. 3 digitalcué.*t¡norá I'oferta áuáruaor'e
'esmenes
l,obertura del sobre
que no
prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes
la
En la mateixa sessió, la mesa de contractació,
a aváiuar'i classificar les ofertes' i faráels
d,aquest
il"""dir¿
;ü;:
requeriments
als
s,ajustin
puntuació d'acord amb
óer riciiaáói tr" ñin.gi ootiñgut ra mi*or
proposta d,adjudiücio
que caldrá
aixé,..sens-óLr¡uo¡ci dér procediment
"iáuo,
criteris de valoració i res mirores ot"rt.o*;iot
que
es disposa
el
piáfurpr¡ó d'anormariíat, d'acord amb
seguir si es detecten ofertes ¡ncurs"r-Lñ
a lá dáusula 10.3 d'aquests Plecs'
una
es pubricará en er perfir de contractant amb
sobre/s
der/s
de
hora
i
dia
E,oc,
dies hábils'
'obertura
ántelació mínima de tres

*

Ctáusula 13. Adiudicació del contracte

i dins del termini de 10 dies
abans de
Er licitador proposat com adjudicatari
'adjudicacióque preveu l'article 150'2 LcsP
¿áiáiá"epció der requériment
hábirs comptado* 0", de ¡endem¿
haurá de:

r3.i.

de la infraestr.uctura de telecomunicacions
de manteniment preventiu i correctiu
contracte de subministrament i servei
Expedient (su - 3s/2018)
r;nórp-¡iiret.
o"
oárs eo¡ri?¡s'i;'iaj;;.I;ñni
(excepruant
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Acreditar la constitució de ta garantia definitivá a la Tresoreria
pal. Si la garantia es
o.
de
caució,
haurá piesentar-se
::i:ltl_"]I_Iiti?!q"nt
.aval.bancari .asseguranga
degudament
intervingut per fedatari públic. Lá consiitució de la garaniia
"(resi
s'acreditaiá mitjangant
carta de pagament expedida per la Tresoreria.
Presentar els documents següents:

a'La documentació que acrediti la personalitat de I'empresari, mitjangant DNI
o document
que el substitueixi. Quan no..actui en nom propi o es tracti
áe sócieiat o persona jurídica,
a més del seu DNl, haurá d'aportar l'escriptuia de nomenament de cárrec social
o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i I'escriptrr"
de constitució o
d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquell"
qre ionsti el darrer on]".t.
social vigent, en el que hauran d'estar compreses t'es prestaóions
"n
objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escripiures abans
assenyalades hauran
d'estar inscrits en el corresponent Registre quan I'esmentada
insciipció el; ;ig;i;;üiol"
En el cas que no ho fos, la capaóitat diobrar s'acreditará mitjangant
l,escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si
s,escau,
en el
corresponent
registre oficial.

Les emprese.: no espanyoles d'Estats membres de la
unió Europea o dels Estats
signataris de I'acord sobrs I'Espai Económic eutop",
hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar, en els termes d'altó que disposen els ariicles
67 i g4 áÁ ia ¡-csp, mitjangant la
inscripció en els registres comercials o proréssionals
que s'estabteixen a l,annex I del
RGLCAP.
La capacitat d'obrar de la resta
99 !"-. empreses _estrangeres s'acreditará de conformitat
amb erque disposen ers articres 6g
ig4 ¿e'talósp.

b'Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent
del compliment de les seves obligacions
sesuretat social, iláu.i qr" I'Ajuntament de

rHospitaieitro"r,

$,HlT:?:;'oifilj?

c' La documentació que acrediti I'habilitació professional,
la solvéncia económica i financera
técnica o professionar, en ers termes oe ia cráusut. g
pr"r"nt prec.

d'La documentació acreditativa de la resta de circumstáncies
consignades en
decraració/ns responsabte/s aportada/es
i ra resta que sigui exigibre.

lalles

Aquelles empreses.que estiguin inscrites.."n.
Registre de Licitadors de la Generalitat de
catalunya i/o de lAdministr."ó c"néitl de I'Estat"l
referida si consta en et Registre de Licitadors.

restaian eximides de presentar ra documentació

cas de no presentar-se la documentatló."1^gl
previst, s'entendrá que el licitador
ha retirat
fa seva oferta, se li exigirá I'import det 3% termini
p;"5;post
¡;i
base
oe
t¡c¡tácio,
tvA
exctós,
concepte de penalitat, ies procedirá en
en
els termes Á.Ln-ylr.ts a l,article
1s0 de la LCSp.

I 3.2.

Termini d,adjudicació

L'adjudicació es realitzará dins el termini
de 15 dies a comptar des de la data d,obertura
ofertes rebudes.
de les

contracte de subm¡n¡strament i servei de manteniment
preventiu i correctiu de ra infraestructura
(exceptuant l'electrónica de xarxa)
de telecomunicacions
oáir éo#ür ¿e re:uniamenf
iñorp¡t"r"t. Expedient (su - 35/2018)
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13.3. L'acord de l'órgan de contractació s'ha d'acomodar a
contractació, excepte en els casos següents:

a)'

Junia .ie ')+i.ern Local
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Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb infracció de I'ordenament jurídic'
Resta exceptuat el supósit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la pioposta; en aquest cas, I'adjudicació s'haurá de fer a favor de la següent proposició
económicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb I'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.

proposició no pot ésser
comptárta com a conseqüéncia de qué incloguivalors anormals o desproporcionats. En aquest
justifiqui la valoració i
cas, es donará audiénciá al licitador que I'hági presentat per tal que en
técnic del servei
I'assessorament
precisi les condicions de la seva ofárta, i ée'sol'licitará
pel licitador,-dels
justificació
efectuada
Lorr"rpon"nt. L;órgan de contractació, a ia vista de la
I'adjudicació.a.favor
informes esmentaÉ ide la proposta de la Mesa de contractació acordará
classificació de les
de la proposició económicament més avantatjosa d'acord amb l'ordre de

b)' Si

l'órgan de contractació presumeix fonamentadament que

la

proposicions presentades i acceptades.

dels 15 dies següents a qué
L'acord d,adjudicació será notificat als licitadors en el termini máxim
perfil de contractant.
ñ"gi ést"t aóordat i simultániament es publicará en el
s'ha de constituir formalment en
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatária una uTE, aquesta
unió temporal abans de la formalització del contracte'

Ctáusula 14. Garantia provisional

i defínitiva'

amb allÓ que disposa
14.i. No s,exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat
l'article 106 LCSP.
que hagi presentat I'oferta econÓmicament més
14.2. Lagarantia definitiva a constituir pel licitador
arÉ% der pressupost base de licitació, iva
avantatjosa será per import oe 1g.ooobd áéquiu.r'"nt
exclós.

la retenció en el preu dels pagaments
14.3. La garantia definitiva es podrá constituir mitjangant
|a garantia., de tal forma que e|
que s,efectuin per l,Ajuntament i fins assolir l'im-port tota| de
presentades i conformades fins que no
contractista no rebrá cap pagament de res factures
de la garantia mitjangant aquesta modalitat
s,assoleixi l,import total de la garantiá.1á const¡tució
ieq uerir¿ m aniiestaciÓ expressa del contractista'

cráusura 15. peñeccionament der contracte

i

pubricitat de ra formariaació del contracte'

I'interessat será citat perqué' en el
15.1. En la notifiCaCió a l,adjudicatari de l'acord d'adjudicació'
seva recepció, concorri a formaritzar el contracte'
termini máxim ders 15 dies hábils següents a la
no s'hagués formaritzat er contracte dins del termini
si per causes imputabres a
sol'licitará la
rá seva oferta
assenyarat s,entendrá que 'adjudicatari retira
i podrá
ofertes,
les
'Ajuntament
p"ii;oi¿r" án qu¿ hagin quedat^"11t^tir""des
'adjudióatari
documentació at següent ticitado,
que correspongul'
reclamar, s¡ escau,á I'adjudicatari retirat la indemnització

i

preventiu i c€rrectiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de subministrament i servei de manteniment
de l'Hospitalet' Expedient (su - 35/2018)
iajrniut"nt
(exceptuanr r,"r".t.on'í.iá" iáoil ¿ers eoiriiis-i"
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En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial,
deltranscurs dels 15 dies hábils següents a la remissió de la

de l'

una vegada transcorregut el termini previst en el parágraf anterior, l'adjudicatari s,obliga a
formalitzar-lo mitjangant document administratiu quan'sigúi requerit i, en qualsevol
cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'end'emá Oé ta rec'epció áel requeriment.
En el. supósit que I'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurá
d,estar
formalment constitu'rda abans de la formalització del contracte.
15'2' El contracte es perfeccionará amb la seva formalització en document
administratiu, que será
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, poárá
elevar-se a escriptura
pública si ho sol'licita I'adjudicatari, i 6s despeses
dérivades del sel atorgament aniran al seu
cárrec.

15'3' La formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, es publicará en el
perfil de contractant i en el DouE en
un termini no superio r a lsdies naturals a comptar des
de la
data de la formalització.

Cíáusula 16. Abonamenb al contractista
El pagament de les factures es realitzará mensualment,
d'acord amb el calendari de pagaments
previst per l'Ajuntament i prévia comprov.a.ció
i
supervisió de les prestacions realitzades. sens
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti
en cas'de demora o endarreriment de les prestacions
pactades.

sobre I'import total a facturar s'aplicará, si s'escau
d'acord amb els criteris establerts en l,apartat
30, el percentatge coresponent d'e penalització.
El cost final del contracte será el resultat de la
suma de les unitats realment executades fins
al
máxim de I'import adjudicat. L'acceptació la
realitz"Á l'órg.n administratiu destinatari de la
contractació emetent el corresponent escrit de
conformiiat amo la feina executada.
Aquests efectes s'haurá de presentar la conesponent
(l'art' 6 i concordants del Éeial DJcret 1o1glio12 factura d'acord amb la normativa vigent
de 30 ¿" nóuáror", per qual s,aprova el
reglament que reguta tes obligacions
de racturac¡oi¡ ei pagament de les mateixes
es realitzará
d'acord amb el catendari de págaments,previst
p"í I'n¡nt"rent prévia .orprour"íó i supervisió
de les prestacions realitzadesi éempre dins
del ierm¡níáe 30 dieé estáolert a t,article 19g.4
de ta
ra qránt¡t.t
üuá iesurt¡
J"
á"mora
o
endarreriment
55i"tJ?t:3*il:?:lijj:de
" 'rii'iá'

"n

"".

D'acord

amb el que estableix la Llei 25t2013, de 2T
de desembre, d,impuls de la factura
electrÓnica i creaci_ó del registre comptable
oe táctuies en el sector púbtic, les factures
s,han de
signar amb signatura aiangada basada en
un
certificat
reconegut,
-'
han
d,incloure,
necessáriament, el número d'eipedient
de contractaciO.

i

El format de la factura electrónica i signatura
s'han d'ajustar al que disposa l,annex 1
de l,ordre
Ecol306l2015' de
setembre, ni. rg q-ual é- ,"g;ü et procboim",it
?3^d".
o"
tramitació
i anotació
de les factures en el.Regist'" .otpiJob
oe iacturer
L"n
iár¡it
J
de
radministiac¡o
'
-"
de
ra
Generaritat
de Catalunya i el
sector priOtic que'eñ

Oepen.

contracte de subministrament i servei de
manteniment preventiu i correctiu de ra
(exceptuant l'electrónica de xarxa)
infraestructura de terecomunicacions
oáir éi#ür ¿e ra:uniamen['ie iüosp¡talet.
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':¡rl
ide{iHospitalet que es
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures 9é I'Aj

istre \ centralitzat de factures de
lnstrucció reguladora del
aprovat pel Ple municipal el22 de febrer aelOll, del due disposen els articles 3, 4,
I'Ajuntament,
-O
S ¡ A Oe Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impu)é de la factura electrÓnica i creació del

tramitaran d'acord amb

la

Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Exdcució del Pressupost per I'exercici 2018.

El pagament es realitzará per l'Ajuntament de I'Hospitalet, en els terminis establerts en l'article
1gg.4 LCSP i d,acord amb el seu talendari de pagaments previst, prévia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la-presentació dels documents
que es
de cotiizació del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
amb el
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, d'acord
que disposa l'art. 43 de la Llei GeneralTributária'
compreses
Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats
electrónica i creació del
en l,article 4 de la Llei 2512013, de 27 de desehbre, d'impuls de la factura
electróniques d'acord
registre comptable de factures en el sáctor públic han !9 presentar.factures
portal de.trámits del
el
en
deta]lats
técnics
amb la normativa ufu"ni,tot complint ets ieilueriments
https://seuelectronica'iI'Hospitalet
proveidor de la éeu electrónica de l'Ajuntament de
h.caU393887 1.asPx?id=1

gestors destinataris es fará
En totes les factures electróniques la identificació dels centres
mitjangant els següents codis:

1.

2.

amb el codi L01081017 i el rol
L'Oficina comptable, s'identifica com un centre (centrecode)
(RoleTYPeCode) 01.
amb el codi L01081017 i el rol
L,órgan Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode)
(RoleTYPeCode) 02.

3.
4.

(centrecode) amb el codi L01081017 i el rol
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre
(RoleTYPeCode) 03.
q1e fa rencárrec i ha rebut er servei que es
També cardrá identificar er servei de rAjuntament
amb els valors següents:
factura. per fer-ho, s,identificar¿ un ór"rt ÁJministrativecentre

o Elcamp centre (CentreCode) es deixará en blanc'
o El camp de rol (RoleTypECode) s'hi introduirá el codi 04, que identifica

segons I'estándard

l'Órgan Promotor.

o

del serveio departament municipal'
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denominació

d'un acord o resolució de I'Ajuntament' el
En el cas que I'encárrec s'hagi formalitzat a traves
la factura
óátp ReceiverContractReference dequé
número de resolució s'ha d'incorporar en "r
es va
dret del document en
él""ttóni"". Aquest número es pot trobar ai cantó'superior
comunicar l'adjudicació a I'empresa'

Mentre que

de fer
a les factures presentades en format paper s'hauran

constar les dades

següents:

de comptabilitat pública: lntervenció
administratiu amb competéncies en matéria
General MuniciPal.
óó.n O" contráctació: Junta de Govern Local' i Serveis Centrals'
Area destinatária del Contracte: Area de Hisenda

a. órgan
b.
c.

preventiu i co.rrectiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de subministrament i servei de manteniment
Exped¡ent (SU - 35/2018)
áe
(exceptuant t'etectrón¡ca-;" iá*"i dels ed¡fic¡s ü'i?Aj;tiñeni
'nospitalet'
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Cláusula 17. Revisió de preus

c¡-ci¡i'i tücnic actal

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

Cláusula 18. Responsable del contracte. Direcció. lnspecció de l'execució del contracte.
18.1. Es designa responsable del colnlracle el Responsable del Centre d'atenció
als usuaris, amb
les funcions previstes a I'article 62 Lcsp, informaticadireccio@l-h.cat.
El/ la responsable del contracte no p.odrá, en cap cas, ni per compte propi
ní alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

l8'2' Al responsable del contracte li conespon, amb carácter general, supervisar l,execució
del
mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessáries
amb la iinalitat o'assáóüár u
correcta realització de la prestació del servei públic pactat,
així com reforgar
coniioi o"l
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin
"l la seva
aparéixer durant
execució, i en particular:

1' Promoure i

convocar les reunions que resultin necessáries amb
l,objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execució del cóntracte
en el sentit que millor convingui als interessos
públics' De totes les reunions aixecará acta que
lr.rr"n de ser signades pel contractista.
Resoldre les incidéncies. que pugin sorgir en I'execució
der contracte, seguint el procediment
establert a l'article g7 del Reglamént geñeral de contractes
de les Administracions públiques.
lnformar els expedients de reclamació de danys i perjudicis
i d'incautació de garantia definitiva.
Proposar la imposició de penalitats, assenyalant
la seva graduació o proporció.
5. Informar la devolució o cancel.lació de garanties.
Informar sobre el compliment de les condicions
especiars i essencials assenyalades per a
I'execució del contracte, com també del
correcte compriment de les miltores que van
ser
proposades pel contractista i que van ser
valorades per a'la seva áá¡uáicacio.
7' Establir les directrius oportunes en-cada cas, amb la possibilitat de
requerir l,adjudicatari en
qualsevol moment o situació, la informac¡o
,i.ré r,gr¡ necessária .ooiJ-l,"stat d,execució
del
contracte, de les obligacions de l'adjudicatar¡,-i
deicüpliment de terminis i actuacions.
8' ordenar' en cas d'urgent necessitat, les.mesures precises pertal
d,aconseguir o restablir el
bon ordre en I'execucló del contracte pactat,-ó qrá,i"1
contrdct¡sü
o
-.orplror"tin
iJiron", que depengurn
d'aquest, incorrin en actes o omisslon,
pertorbin
dr;
o
la bona maxa del
contracte, sens perjudici de l,obligació de
¿onar
a l,órgan de contractació.
"orp:i"
9' Dirigir les instruccions al contractista sempre que
no suposin una modificació de l,objecte del
contracte ni siguin contráríes al que preveuen
eis plecs i altres documents contractuals.
10' lnspeccionar la part de la prestació
subcontractada informant a l,órgan de contractació,
si
s'escau.

2'

3'
4'

6'

11' Qualsevol altre funció prevista en els plecs
o indicada per l'órgan de contractació.

l8'3' L'Ajuntament designará, de ta mateixa forma, un
técnic competent en matéria de prevenció
de riscos laborals, que é'integrará dins de la
direcció fatuftativa, i que

assumirá les funcions de

contracte de subministrament i servei de manten¡ment
prevent¡u i correctiu de ra infraestructura
de terecomunicacions
ae xaxal ¿"ir
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coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia
novembre, sobre prevenc¡ó de riscos laborals.

I

de la l-lei '31/1995, de 8 de

supervisar, durant tota I'execució del
L'administració contractant també tindrá la
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
les obligacions i exigéncies contingudes al present plec.

Ctáusula 1g. Condicíons especials d'execució del contracte de carácter étic, mediambiental
i obligacions del contractista.

1g.1. D'acord amb I'article 202 de la LcsP, s'estableixen com condicions especials d'execució
justificatiu, que s'enumeren a
vinculades a I'objecte del contracte, les recollides a I'informe
continuació:
19.2. Condicions especials del contracte:

o

presentat,.el compliment de la qual, en
El contractista quedará vinculat per l'oferta que hagi

o

i a les empreses
El compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes
A aquests efectes' l'empresa
subministradores per part de I'empresa contractista.
detallada de les empreses
contractista haurá d'aportar, quan se li sol'liciti, relació
especificació de les condicions
subcontractistes o empreses subministradores amb

contracte'
tots els seus teimes, tindrá el carácter d'obligació essencial del

presentar eljustificant de compliment
relacionades amb el termini de pagament i haurá de
del Pagament en termini'

.

del conveni col'lectiu,
Es condició essencial d,execució, el compliment del contingut
aplicable'
conveni col'lectiu del sector de la siderometal'lúrgica

i
les penalitats que es preveuen en la cláusula vint
El seu incompliment comporta la imposició de
d'aquestes penalitats'
nou d,aquest plec, responent la garantia definitiva
estabrertes en aquesta cráusura tindrá el
Er comp'ment de res condicions especiars d,execució
carácter d'obligació contractual essencial'

19.3. Obligacions del contractista:
A més de res obrigacions estabrertes
contractista está obligat a:

en er prec de cráusures administratives generals,

el

a.Especificarlespersones.concretesqueexecutaran]esprestacionsiacreditarlaseva
préviament a iinicide I'execució del contracte'
afiliació i situació d'alta l" s"óJiJt.t6ol¡á1,

"
b'Faci|itar|ainformacióques,estableixalaL|eilgt2o14,del29dedesembre,de
pública i bon govern'
transparéncia, accés a la informació

maxa dels treballs i el comportament del
c. Designar una persona resp-onsable de la bonaels
corresponents serveis municipals iel
personat; ür¡é n. de fer-o"nlráé áru
resPonsable del contracte'
preventiu i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de subministrament i servei de manteniment
injurñ"*"nt ¿e l;nóspitalet' Exped¡ent (su - 35/2018)
(exceptuant r,"r".tr¿n¡iu-d" iá*"i oá1,
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Assumir les despeses de publicitat de la
de conformítat amb les bases d'execució del pressupost
descomptará I'import de les esmentades despeses de la primera
s'expedeixi o de les següents, sifos necessari.

I'Ajuntament

o factura que

e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessáries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

f.

L'empresa contractista s'obliga

al

compliment del que estableix

el

Reglament (UE)

20161679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abrit de 2016, relatiu
a la protecció

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95l46tCE. La documentació
i la
informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de I'execució
de les
prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a lAdministració
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, nitransmissió a tercers fora de I'estricte
ámbit de l,execució
directa del contracte, I'adjudicatari també haurá de:

t

Mantenir la confidencialitat de les dades de carácter personal qué
a
tingui accés o hagi
elaborat per raó de I'execució del contracte i, a tal efecte, I'adjudicata
rilária manifesta que
té implantades i/o adoptará abans de I'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 I'estat de la tecnologia,
la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades,
i en estricte compliment de
la normativa vigent en matéria de protecció de dades
de carácter personal.

i

o

Aquestes mesures de seguretat implantades per I'adjudicatari
són les corresponents al
nivell requeritopciÓ 1: alt opciÓ 2: mig opció 3: básic, isón
d'apticació als fitxers, centres
de trac{ament, locals, equips, sistemes, programes i persones que
intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell
reglameni.

'

Tractar les dades de carácter personal únicament conforme
a les instruccions que a
I'efecte li trameti I'Ajuntament i de forma confidencial
i reservada, no podent ser objecte de
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats
diferents de les establertes en aquest

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 legatment admesa o establerta
en aquest plec.

t

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

tractament.

t

També haurá de guardar la deguda confidencialitat
respecte a tota la informació obtinguda
i documentació elaborada per-raó de I'execuóio áel
contracté i
documentació no

"qu"rt"

contracte de subministrament i servei de mantenlment preventiu
i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions
(exceptuant l'electrónica de xarxa) oers
e¿¡rñis de I njuniam"ni á" iñospitatet. Expedient (su
Pá9. 23 de
- 35/2018)
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podá ser reproduida, cedida, difosa, publicada o
establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit

á'i¡riai¡t"tr diferents de

tes

contracte.

g.

Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús en
el servei objecte del contracte.

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 I'efectiu compliment
de les obligacionJ compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació
d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat
laborá, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserció, i els
requisitb i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs

i

i.

També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals i, en Particular:

-

presentar en el Registre General de I'Ajuntament, simultániament amb Ia formalització del
previsions de
contracte o amb antérioritat, la documentáció acreditativa del compliment de les
la normativa en matéria de prevenció de riscos laborals'

-

Donar compliment, quan escaigui,

a les disp_osicions sobre coordinació d'activitats
30

Decret 17112004' de
empresariats a qué es refereix I'artícle 24 de la Llei 31/1995, iel Reial
prevenció
de riscos laborals
á" !"n"r, així cóm a les previsions establertes en el manual de
per a empreses externás de I'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, presentar,
exigida en el
degudament signat pel legal repróentant, juntament amb la documentació
riscos laborals
parágraf anterioi, et documént de coordinació empresarial en prevenció de

i

principis de no
j) Veillar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als
óiscriminació i igualtat de tracte relatius a:
génere, ideologia, nacionalitat,
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de
r"i., étn'", religió, eáat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones'
Ctáusula 2l.Confidenciatitat de la informació'
necessária i proporcional a la finalitat o
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser
expressa ijustificada els documents i/o les
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
declaracions genériques o no
dades facilitades iue ions¡derin confidencials. No s'admeten
justificades del carácter confidencial'

de I'empresa' ni les dades incloses
No tenen en cap cas carácter confidencial I'oferta económica
en el DEUC o declaració análoga'
faciritada no té carácter
En er cas de manca d,indicació, s,entendrá que ra documentació
confidencial.

de respectar er carácter confidencial de la
D'acord amb |articre 133.2 LCSP er contraCtista haurá
contracte'
informació a la qualtingui accés degut a I'execució del

preventiu i co,rrectiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de subministrament i servei de manteniment
de l'Hosp¡talet. Expedient (su - 35/2018)
i¡jrnlu.ént
(exceptuant l,electr¿n¡ca-á;;rx;i dáts ed¡fic¡s-d"
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El deure de confidencialitat tindrá una vigéncia de cinc
informació de referéncia.
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i'béiicone¡xement de

ta

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

Cláusula 21. Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigéncia del contracte per part de I'empresa
contractada
és propietat de I'Ajuntament de t'Hospitalet áe Llobregat.
Cláusula 22. Cláusuta de bon govern.
Els licitadors 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 principi
al
d'actuació esmentat en el
punt anterior, derivats dels principis étics i de les
regles ¿e conbuctá'ir qr"lr els licitadors i els
contractistes han d'adequar la seva activitatparticularment les'obligacions següents:

a)

"rtrr"ir"n

comunicar immediatament
d'interessos.

b) No sol'licitar,

directament

I'adjudicació del contracte.
c)

d)
e)

g)
h)
i)

a

l'Órgan de contractació tes possibles situacions
de confticte

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 vinculaáes amo
el seu entorn famitiar o social.
No realitzar accions que posin en risc I'interés públic.
Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia
competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d,impeáir, restiingir o falsejar la
competéncia' com per exempie els comportaments
col.lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d'ofertes,
assignació de mercats, rotació d;ofertes, etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació
o
el contracte dels quals tingués coneixement.
Aplicar la máxima diligéncia en el coneixement,
foment i compliment de ta legalitat vigent.
Garantir el principi d'indemnitat ars denunciants
d'i'eguraritats.
Permetre I'accés a I'entitat que subscrigui
contractes o convenis relatius a pactes d,integritat,
per la consulta de tota la documentació-relacion"i"ro
objecte d,aquest contracte.

"dtreballs

C[áusula 23. Modificació det contracte
El contracte només es pot.modificar per raons
d'interés públic, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesia cláusula idé conformitat
amo élque es preveu en els articles 203
a2o7
de la LCSP.
contracte de subministrament i servei de manteniment
preventiu i correctiu de la infraestructura
de telecomunicacions
de xaxa) oért
ra:untameniáe
iúosp¡taret. Expedient (sU - 3s/2ors)
[il:*TJ:l"lectrónica
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Tal i com estableix I'article 204 de la Llei 912017 de 9 de
el contracte, l'órgan de contractació només podrá

1.

i:, ii't

de2017, un cop perfeccionat
per les causes següents:

increment substancial de les tasques de manteniment de les sales técniques, dels armaris
de comunicacions, de la infraestructura de veu i dades o de la infraestructura de telefonia,
ja sigui per I'increment d'edificis municipals no existents a inici d'aquest contracte o per
projectes nous no contemplats en el contracte.

no podran
En tot cas, l,import máxim de les modificacions de contracte enumerades anter¡orment
ni establir nou
superar a l,algá de forma acumulada , el 2}o/o sobre I'import inicial del contracte,
preus unitaris.
que hagi proposat I'adjudicatari en
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i lales
per aquesta.modificació requerirá
la seva oferta, seran obligatóries iel contractista. El procediment
especificacions técniques, i
l,audiéncia al contraciista-i, si esiau, del redactor del projecte o de les
la seva formalització en document administratiu'

d'acord amb I'article
Les modificac¡ons del contracte es formalitzaran en document administratiu
153 de la LCSP.
del contractista i de tots els
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les.al'legacions.
previ a I'Jprovació de.la modificació' tant els
informes que, si ,'*ár, es sol'licitin át¡ ."tácter
de contraitació, es pubricaran en el perfil de
tótg"n
que aporti |adjudicatari com ers que
-.ts)
"réi¡
en eltermini de 5 dies des de I'aprovaciÓ'
contractant i en el DouE (quan siguin ñátr*n't
Ctáusula 24. Recepció

i termini de garantia

prestacions i la seva posterior recepció s'efectuará
1. La constatació de la correcta execució de les
o
et termini d'un mes següent al seu lliurament
mitjangant acta oe-recef.ié, qr" ,'"ri"nJá oins
i a satisfacció de I'Ajuntament'
realització, si es troben én estát de ser rebudes

de trenta dies a comptar des de la
2. S'acordará ra riquidació der contracte dins der termini
ref ra factura si aquesta és posterior a la
recepció de res pr"ii"rión, o des o" qré r;Ajuntament
data de recePció'

3.Enelpresentcontracteesfixaterminidegarantiade2anystantpel.'subministramentcompe|
la seva
p.-ugui ser miilorát per |adjudicatari, atesa
servei, sens perjudici que aquest termin¡
naturalesa i característiques'
del
de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació
4. Es procedirá a la cancel.lació o devolució
el
s'nag-in o'ex¡gir at contráctista i hagi transcorregut
contracte, si no resulten responsa¡iritais óue
terminide garantia.

Uncoprecepcionadesfavorablementlesprestacions,iaprovadala|iquidaciósis'escau,el
en el
finar d'avatuacio de |execució der contracte,
intóirL
un
emetrá
.onlia.té
der
responsabre
.*otit d'acord amb res necessitats indicades
que s,haurá o,inoic'aiñi;; iesuttats i objectius s,han
de contractació' Aquest
justificatiu que va ser eu¡órát per a |aprovació de rexpedient
a
contractació'
d,avaluació s,incorporar¿
informe
'informe

"

l'"iploi"nti

es'puolicará també al perfil de

infraestructura de telecomunicacions
manteniment preventiu i correctiu de la
(5u - 3sl2018)
contracte de submin¡strament i servei de
Expedient
oéri e¿¡riciii;'i"j;ti;ilni á" r'úótp¡ialet'
(exceptuant
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Cláusula 25. Subcontractació.

Ateses les característiques i qualitats que han
determinant per a I'adjudicació de la millor relació
subcontractació d'un 30% del servei.

de
preu del

consideració

es permet

la

Las empreses subcontlggt{es per I'adjudicatari hauran de complir tots els requisits establerts
en
l'article 215 de la Llei 912017 , Llei de contractes del sector públic.
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar
a l,órgan
de contractació tal i com disposa l'art. 215 de la Llei gl2o17.
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 áes
de que s'hagi cursat la
ryltica-9io a l'Órgan de contractació i s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix l,article
215'2'b) de la LCSP, llevat que autoritzél expressamánt amb anterioritat
o que es donés una
situació justificada d'emergéncia o qge exigís I'adopció de mesures
urgents, excepte si
l'Ajuntament notifica dins d'aquest termini ra sevá opori.io.
El contractista ha de notificar per escrit a l'órgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi
aquesta informació durant I'execució del con-iracte i tota la
informació necessária sobre els nous
subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les
empreses subcontractistes i l,obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustárá al pieuist'.
l'"rt.'216 de lá-lleiglzolT ien cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes
i subconto"i¡rt".. Així mateix el
contractista principal haurá d'aportar trimestralment
I'acreditació del compliment dels terminis
de

pagament.

Cláusula 26. pagament a subcontracfisfes,

Les empreses subcontractistes queden obligades només
davant
assumirá la total responsabilitat de I'execució
áel contracte front
I'Ajuntament tingui dels contractes subscrits

responsabilitat exclusiva del contractista principal.

o

el contractista principal que
I'Aiu;ta;;;i. el cone¡xement que
I'aütorització 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 conseqtiéncia de l,execució del contracte
principal i dels subcontractes.
El termini per al pagament dels serveis. prestats per
les empreses subcontractistes i l,obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al prÑist'á-l'rrt.'216
de lill"i'gtzolz ien cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactati entre
coátractistes i subcontractistes.
L'Administració compro.vará el compliment estricte
de pagament a les empreses subcontractistes
a les empreses subministradores per part de
|empresá cóntractista.

i
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A aquests efectes, I'empresa contractista haurá d'aportar, quan se
les empreses subcontractistes o empreses subministradores ambfspecificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar /él justificant de compliment del
pagament en term¡ni. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució,
dehanera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen
en la cláusula vint-i-tresena d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.
Ctáusula 27. Subrogació de treballadors.
No procedeix

C|áusula 28. Successió del contractisÚa i Cessió del contracte'

Llei 912017 de 8 de
supósits de successió, d"acord al que estableix l'article 98 de la LCSP,
novembre.
En el present contracte resta prohibida la cessió'

Cláusula 29. Demora en ,es presfacions
dins el termini total fixat per a la seva
2g.1. El contractista está obligat a complir el contracte
per a I'execució successiva'
realització, com també dels teiminis pariials assenyalats
29.2. La constitució

per part
en mora del contractista no necessitará intimació prévia

de

I'Administració.

hagués incorregut en demora respecte al
29.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables,
per la
pbOra optar. ñ"t ]? resoluéió del contracte o
compliment det termin¡ toiát, l'AdministiaciO
oé 0,60 euros per cada 1.000 euros del
imposició de res penatitzacións diáries ""ir'ñpoü¡o
preu del contracte (lVA exclós)'
audiéncia al contractista perqué pugui formular
2g.4. En Ia tramitació de l,expedient es donará
dels
i r'órgan de cóntractació resoldrá, prévia emissió
al.regacions en erüir¡.ide d'eu oies ñáoiis
informes Pertinents.

2g.5.cadavegadaquerespenaritzacionsperdemorarespecte.arcompfimentdelterminitotal,
podrá resordre el
.jer gg|tgcte, ioig"n d.e contractació
arribin a un múrtipre der 5 per 100 der ór"u
de noves penalitzacions'
contracte o acordai-ne la iontinuitat amb imposició

29.6.E|contractistapodráprocedira|asuspensióde|comp|imentde|contractepermancade
quatre mesos'
a
pagament, sempre que ta demora sigui superior

Ctáusuta 30. Penalitats'

i sancions estabrertes en
Er contractista resta subjecte a res responsabiritats

el Plec de cláusules

administratives generals'

de telecomunicacions
manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura
contracte de subministrament i servei de
Expedient (su - 3sl2018)
t'tlásp¡talet'
oe
oers e¿ir¡cisi"'i¡jr.i".é"t
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A part de les establertes a I'esmentat Plec, constitueixen:
Xa'¡ie-i

a) Incompliments molt greus:

Vicesecretar

- L'incompliment de les obligacions contractuals

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

-

L'incompliment

prestacions.

de les prescripcions sobre senyalització

i

seguretat de tercers en les

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

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

-

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

b) Incompliments greus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions
i/o condicions d,execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de con-díc¡ons
técniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre
comunicació de les prestacions.

-

L'incompliment, que no constitueixi. falta molt greu,
normativa generar sobre prevenció de riscos raborari.

de les obligacions derivades de

la

-

L'incompliment de les condicions especials d'execució
establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuit el carácter d'obligations contractuals
essencials.

c) Incompliments lleus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions
í/o condicions d,execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec oe óáná¡c¡ons
técniques, qrrn no constitueixi
falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental
exigides en la normativa
de prevenció de riscos laboráls
í que no estiguin

tipificádes com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per
ra comissió d,aquestes faltes són les
següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent
a un 5% com a máxim del preu d,adjudicació per
a cada penalitat d'aquesta tipologia.
contracte de subministrament i servei de manteniment preventiu
i correctiu de la ¡nfraestructura de telecomunicacions
de xarxa) ¿els eo¡rrcis oe I n¡uniaméni áe iñosp¡tatet.
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Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com
per cada penalitat d'aquesta tipologia.

10% com a máxim del preu
a
incompatible amb la imposiciÓ
penalitat
es
d'aquesta
d'adjudicació. La imposició d'una
que
sigui.
d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent

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.

Cláusula 31. Resolució del contracte.
Les possibles causes de resolució del contracte seran estrictament les especificades en I'article
perels
211,306 i 313 de la LCSp. L'apliCació iels efectes de les mateixes, si s'escau, es regiran
articles 212,213 de I'esmentada llei.
També donará lloc a I'extinció del contracte, aquelles causes imputables
qualsevol de les circumstáncies següents:

al contractista

per

per a contractar amb
El fet d,incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició
l'Administració Pública estipulades a I'article 71 LCSP'
Cláusula 32. Recursos legals dels licitadors
d'acord amb l'article 44 de la
1. Són susceptibles de recurs especial en matéria de contractació,
que estableixin les
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que decideixin directament o
condicions que han de regir la contráctació; els actes de trámit
continuar el procedim.ent .o
indirectament sooré I'adjuáicació, determinin la impossibilitat de
els acords d'adjudicació
produeixin indefensió o pbrjudici ireparable a drets o interessos legítims;
de l'establert en els
I'incompliment
del contracte; ¡ tes moá¡tiac¡ons del contracte basades en
estat objecte d'una
d'haver
hauria
articles 204 i 205 de la Lcsp, per entenáré qr" la modificació
nova adjudicació.
s'interposará davant el Tribunal
Aquest recurs té carácter potestatiu,.és gratuil.per als recurrents,
públi;iés regira pel que disposen els articles 44 i següents de la
catalá de contractes del Sector
pel qual s.'?P.fova el Reglament dels
LCSp i el Reiat decret 81412015, d'11 dg; seiemOre,
i d'organització del rribunal
procediments especáts de revisió de Jecisions en matéria'contractual
Ádrn¡n ittt"ti u Central de Recu rsos Contractuals'

de conformitat amb la
Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu,
administrativa.
2gtlgg8,de 13 O"lui¡ár, iééüi.¿or" de la jurisdicció contenciosa
procedeix
Contra els actes susceptibles de recurs especial no

la

Llei

interposició de recursos

administratius ordinaris
i
contractació en relació amb els efectes' la modificació
-.¡g;¡n
2. Contra els actes que adopti l'Órgan de
de
matéria
en
especiar
iusceptibres de recurs
rextinció d,aquest contracte que no
de reposició d'acord amb er que estableix la Llei
iecurs
contractació, procedirá ra interposició de

preventiu i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions
contracte de subministrament i servei de manteniment
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2612010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratíu comú 'de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DILIGENCIA 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 2 d'agost de 201g

Santiago Talamantes Viñeta
Técnic Superior en Dret. Secció de Contractació

Api'nrrul. par i

en sessió
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