Sant Joan Despí, a 21 de desembre de 2018

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DE CONTRACTE DE SERVEIS

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS D’HABITATGES PROPIETAT D’ADSA.
Nº EXPEDIENT: 4/2018
CODI CPV: 90911200-8
NORMATIVA APLICABLE: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIÓ: NO HARMONITZADA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ APARCAMIENTOS DESPI,
S.A.

I.

Objecte del contracte.

És objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis de neteja dels edificis d’habitatges
titularitat d’ADSA situats al carrer Major nº 31, Avinguda Generalitat nº 20 i Rambla Jujol nº 1-3
de Sant Joan Despí.
També podran ser objecte de la prestació del servei, la neteja de tots aquells edificis i/o
pàrquings que s’incorporin al patrimoni d’ADSA durant el període de vigència del contracte i de
conformitat amb les condicions establertes en aquest plec i al plec de prescripcions tècniques,
mitjançant la reorganització del servei o ampliació del mateix, segons les necessitats
específiques de cadascun.
L’objecte del present contracte no es divideix en lots per raons tècniques basades en garantir
la unitat de criteri d’actuació del servei a totes les dependències propietat d’ADSA, per facilitar
el compliment de les funcions pròpies del responsable del contracte al disposar d’un sol
interlocutor i per tal d’obtenir una millor proposta econòmica i un millor servei.
II.

Dades econòmiques.

La determinació del preu s’efectua tenint en compte les tasques que engloba el contracte,
descrites al plec de prescripcions tècniques, així com les hores estimades a la prestació del
servei.
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Valor estimat del contracte: El valor estimat total del contracte és de NORANTA-VUIT
MIL VUIT-CENTS EUROS (98.800,00 €), IVA exclòs, amb el següent desglossament:
-

Període contractual (2 anys): 49.400,00 €
Pròrrogues previstes (2 anys): 49.400,00 €

El valor estimat d’IVA, és de VINT MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS (20.748,00 €).
Pressupost base de la licitació: El pressupost de licitació correspon als dos anys de durada
del contracte i es fixa en la quantitat de QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS EUROS
(49.400,00 €), IVA exclòs.
-

Servei de caràcter fix: 46.200,00 €, IVA exclòs
Serveis eventuals: 3.200,00 €, IVA exclòs

L’import total a suportar per ADSA en concepte d’IVA aplicat al tipus del 21% és de DEU MIL
TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (10.374,00 €).
La despesa total que correspon al pressupost de licitació, IVA inclòs, és de CINCUANTA-NOU
MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (59.774,00 €)
El volum d’hores de servei i la resta de dades vinculades que han servit de base per establir el
pressupost de licitació es troben descrits a aquest plec i al plec de prescripcions tècniques.
En quant als serveis de caràcter eventual, els licitadors hauran d’oferir un preu/hora únic que,
aplicat al volum total d’hores estimat per aquest tipus de servei (màxim 200 hores pels dos
anys de vigència del contracte sense comptar les eventuals pròrrogues) i que s’especifica al plec
de prescripcions tècniques, no podrà superar el pressupost de licitació relatiu a aquest concepte
(3.200,00 € Iva exclòs).
La quantitat indicada com a “pressupost base de la licitació”, IVA exclòs, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la
licitació.
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà també, com a
partida independent, l’import corresponent al Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
En el preu del contracte es consideraran inclosos altres tributs, taxes i cànons de qualsevol
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com
a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades al present plec.
Existència del crèdit: com aquest contracte té caràcter plurianual, la seva execució queda
subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que d’ell
s’en derivin en cada un dels exercicis afectats, segons el següent detall:
Exercici
2019
2020

Total despesa
24.700 €
24.700 €
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III.

Durada del contracte.

El contracte tindrà una vigència de DOS (2) ANYS, a comptar des de la data que s’assenyali
al contracte.
El contracte serà prorrogable de mutu acord i de forma expressa per un màxim de DOS (2)
ANYS, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de
QUATRE (4) ANYS.
IV.

Perfil del contractant APARCAMIENTOS DESPI, S.A. (ADSA).

Al perfil del contractant d’ADSA es publicarà l’adjudicació del contracte i la seva formalització,
així com qualsevol altra dada i informació referent a la seva activitat contractual, d’acord amb el
que disposa la Llei de Contractació del Sector Públic.
L’accés al perfil del contractant s’efectuarà a través del següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&keyword=&idCap=7156886&ambit=5&
V.

Solvència econòmica i financera i tècnica i professional.

Requisits mínims de solvència econòmica i financera: La xifra anual de negoci del millor
exercici dins dels tres últims exercicis conclosos, haurà de ser igual o superior a NORANTA-VUIT
MIL VUIT-CENTS EUROS (98.800,00 €).
1. Mitjans d’acreditació: aportació de les comptes anuals aprovades i dipositades al
Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, o qualsevol altre mitjà oficial pel
cas de no ser objecte obligat a la presentació de comptes anuals.
Requisits mínims de solvència tècnica i professional: experiència en la realització de
serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels
darrers tres anys.
2. Mitjans d’acreditació: relació dels principals serveis o treballs efectuats en els últims 3
anys, indicant l’import, data d’inici i finalització i el destinatari (públic o privat).
Obligacions tributàries i de la Seguretat Social: estar al corrent de les obligacions
tributàries i Seguretat Social.
3. Mitjans d’acreditació: certificacions expedides per la Hisenda Pública i la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
VI.

Criteris d’adjudicació.

Aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació.
La puntuació màxima per la suma dels valors obtinguts en cada un és de 100 punts, distribuïda
en un màxim de 70 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 30 punts
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corresponents a criteris subjectius que requereixen d’un judici de valor, segons el següent
detall:
a) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA
ELEMENT DE L’OFERTA A VALORAR
a. 1

PUNTUACIÓ MÀXIMA

OFERTA ECONÒMICA

70

b) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE QUE PER A LA
SEVA AVALUACIÓ REQUEREIXEN D’UN JUDICI DE VALOR
ELEMENT DE L’OFERTA A VALORAR

PUNTUACIÓ MÀXIMA

b. 1

MEMÒRIA I PROPOSTA D’EXECUCIÓ DEL SERVEI

15

b. 2

MILLORES

10

b. 3

SALARI TREBALLADORS ADSCRITS AL CONTRACTE
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a) Criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica:
Criteri a. 1 OFERTA ECONÒMICA
Puntuació màxima: 70 punts.
A l’oferta econòmica més baixa en relació amb el pressupost màxim de licitació se li assignarà la
màxima puntuació. La resta d’ofertes es valoraran mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
P(N)= M x B/N
P(N): Puntuació de l’oferta N
M: Puntuació màxima (en aquest cas, M= 70)
B: Millor oferta econòmica presentada (més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
L’oferta econòmica es presentarà complimentant el formulari que s’adjunta com Annex 1.
b) Criteris vinculats a l’objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen
un judici de valor:
Criteri b. 1 OFERTA TÈCNICA: MEMÒRIA I PLA D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
Puntuació màxima: 15 punts.
En aquest punt, es valorarà l’oferta tècnica d’execució del servei a partir de les prescripcions
estipulades en el Plec de prescripcions tècniques.
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Els licitadors presentaran l’oferta relativa a aquest apartat mitjançant una Memòria tècnica
indexada i resumida sobre el servei de neteja a realitzar, que inclourà una proposta d’execució
conforme a la qual s’efectuarà el servei, així com la resta dels seus aspectes essencials:
Organització tècnica del personal, càrrega de treball, del manteniment dels jardins i dels
especialistes en vidres i en paviments, planificació específica, supervisió i control presencial i de
les incidències, i de la qualitat, formació i prevenció, recursos materials i garanties.
La millor oferta a criteri tècnic serà puntuada amb 15 punts. La resta seran puntuades
proporcionalment al grau de coherència i de concreció, a que suposin un salt en eficàcia i a que
presentin millors mecanismes d’autoavaluació.
La memòria inclourà una proposta d’execució del servei, així com els aspectes següents:
1. Composició de l’equip de neteja: desglossament de la càrrega de treball, per tal de
conèixer l’organització del personal i la seva composició, i la planificació proposada a la
oferta (omplir formulari de l’annex 2).
2. Proposta de calendari anual i una planificació específica d’actuacions referent al
manteniment dels jardins i als especialistes de neteja de vidres i tractaments de
paviments.
Un cop adjudicat el contracte, l’empresa disposarà d’un mes per concretar aquestes
planificacions (vidres, paviments, manteniment) per a tota la vigència del contracte i
edifici per edifici.
3. Supervisió i control del servei (control de presència, de les incidències i de la qualitat):
adjuntar la relació de recursos materials, humans, currículums i dedicació de les
persones vinculades al servei.
Així com, el sistema que s’utilitzarà per tal de comunicar periòdicament a ADSA les
qüestions relatives al control presencial, l’execució del servei i les hores executades, no
executades, absentisme, etc.
4. Formació i prevenció de riscos laborals: indicar la formació del personal encarregat
d’executar el servei, tant en quant a formació professional com en matèria de prevenció
de riscos laborals.
5. Maquinària i productes de neteja i mitjans auxiliars: relació d’equips, maquinària i
mitjans auxiliars que l’empresa es compromet a utilitzar i justificació dels productes i
materials de neteja a utilitzar en la realització del servei. S’hauran d’adjuntar les fitxes
tècniques de vehicles i maquinària i les de seguretat dels productes i materials.
La Memòria i el pla d’execució del servei tindrà una extensió màxima de 10 pàgines DIN A4 a
doble cara, numerades i amb índex. No computen les fitxes tècniques, ni la documentació
addicional o complementària.
Criteri b. 2 OFERTA TÈCNICA: MILLORES VALORADES
Puntuació màxima: fins a 10 punts.
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Es tracta de totes aquelles aportacions susceptibles de complementar l’oferta tècnica
incrementant la seva eficiència.
En aquest cas, a diferència de la Memòria on, a la millor, se li concediran la totalitat dels 15
punts, en el cas de les Millores, no se li donaran, obligatòriament, de manera integral els 10
punts possibles, sinó prenent com a referent el preu de la licitació, s’intentarà homologar els
punts concedits per millor servei als concedits per menys cost.
Aquests criteris vinculats a l’objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen d’un
judici de valor, remarquem que estaran inspirats en la concreció, en el cas de la memòria i, a
més a més, en la justificació del seu perquè i en la valoració anual acurada (IVA exclòs), en el
cas de cada millora.
El cost d’aquestes millores no ha de suposar cap despesa ni cost addicional a ADSA.
Orientativament, relacionem alguns conceptes de millores que es tindran en consideració, en el
cas de concretar-ne de manera justificada i valorada en inversió anual (€/any).
a. Millores d’estalvi energètic: es considerarà l’estalvi en consums energètics i/o d’aigua.
b. Dotacions tècniques que suposin una millora general del servei: al plec de prescripcions
tècniques s’estableixen els recursos necessaris per a executar el servei. Per tant, es
consideraran millores tècniques aquelles dotacions de maquinària, eines, equips,
especialistes, hores o personal no subrogable, que representin un increment de les
freqüències i periodicitats mínimes establertes o la prestació de nous subserveis, sense
cap cost addicional per ADSA.
Criteri b. 3 OFERTA TÈCNICA: SALARI DELS TREBALLADORS ADSCRIT AL
CONTRACTE.
Puntuació: 5 punts.
S’adjudicaran 5 punts, a aquelles proposicions que acreditin que tots els treballadors adscrits al
contracte de prestació de serveis de neteja que ens ocupa, cobren, com a mínim, de salari net
mensual, per jornada complerta, la quantitat de 1.070 €.
Així mateix, es tindrà en compte per adjudicar la mateixa puntuació, aquelles proposicions que
acreditin que els treballadors adscrits que estiguin contractats per jornades laborals de menys
hores, cobren la quantia indicada, en el paràgraf anterior, proporcionalment a les hores
treballades.
VII.

Forma de pagament.

El pagament a l’adjudicatari s’abonarà mensualment contra factura o altre document de
cobrament expedit d’acord amb la normativa legal vigent, sempre que s’acreditin els treballs
efectivament realitzats, de la forma que ADSA estipuli.
VIII.

Capacitat per contractar.
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Estan facultats per subscriure contractes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, amb plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’art. 65 LCSP i que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’art. 71 LCSP.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tinguin relació directe amb
l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti
degudament.
Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials
suficients per executar correctament el contracte.
Per la seva banda, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que legalment resulti exigible per la realització de l’activitat o prestació objecte del
contracte.
IX.

Obligacions de l’adjudicatari.

L’adjudicatari està obligat a executar el contracte d’acord amb la normativa general i sectorial
aplicable, el present Plec, el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i l’oferta, de conformitat amb
les instruccions d’ADSA.
Així mateix, haurà de mantenir en tot moment els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte.
Altres obligacions de l’adjudicatari:
a. Complir les disposicions legals vigents en matèria laboral, de seguretat social i de
prevenció de riscos laborals.
b. Disposar del personal i mitjans oferts per prestar degudament el servei contractat.
c. Complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant
legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors
adscrits al contracte.
d. Serveis a realitzar per 2 treballadors, total de 30 hores setmanals:
a. Neteja d’escales dos cops a la setmana, menys en el cas de l’edifici situat al
carrer Major que es faran un cop a la setmana.
b. Neteja dels vidres en alçada, de la façana de tots els edificis d’habitatges un
cop al mes.
c. Neteja dels pàrquings, situats als soterrani dels edificis d’habitatges indicats al
objecte del contracte, mensualment, recollida de sòlids i neteja mecànica de
terres.
d. Manteniment de jardí arrancant males herbes, poda simple de la enfiladissa del
carrer Major i dels tarongers de carrer Jujol. No inclou ni replantar ni l’aplicació
d’herbicides.
e. Substitució de bombetes i fluorescents. Material no inclòs.
f. Els materials de neteja, tant de les tres comunitats com la del pàrking, estan
inclosos.
g. Maquinària per a la neteja del pàrquing inclosa.
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e. Així mateix, l’empresa adjudicatària està obligada a complir amb les condicions salarials
dels seus treballadors segons el que s’estableix al Conveni Col·lectiu sectorial que li
sigui d’aplicació.
X.

Potestats d’ADSA.

Correspon a ADSA el control, seguiment i inspecció de l’execució del contracte a quin efecte
podrà donar al contractista les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereix el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i acordar la resolució en
els termes i amb els efectes que estableix la LCSP.
XI.

Presentació de proposicions.

Les ofertes seran presentades presencialment, dins del termini de 15 dies hàbils a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant d’ADSA,
a les Oficines físiques d’ADSA, situades Avda. Barcelona, 83-85 de Sant Joan Despí (Edifici
Biblioteca Miquel Marti i Pol) en horari d’oficina de 9:00h a 13:30h i de 15h a 18:30h, per tal de
garantir la confidencialitat de les mateixes, així com garantir que el contingut de les ofertes i de
les seves sol·licituds de participació no seran conegudes fins a després de finalitzar el termini
per a la seva presentació i fins al moment fixat per la seva apertura.
Cada licitador podrà presentar una única proposició. No podrà subscriure cap proposta en unió
temporal amb d’altres empreses si ho ha fet individualment o figura en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la inadmissió de totes les propostes per
ell subscrites.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de
la tramesa a les Oficines de Correus i anunciarà la remissió de la seva oferta a l’òrgan de
contractació el mateix dia, mitjançant correu electrònic a l’adreça adsa@ad-sa.com.
Es presentarà en TRES (3) SOBRES tancats amb el contingut següent:
SOBRE NÚMERO 1. Es presentarà tancat, amb el títol següent, al dors del mateix, “SOBRE
NÚM. 1 Relatiu a documentació administrativa requerida per poder participar al
procediment obert convocat per ADSA per a l’adjudicació del contracte que té per
objecte la prestació del servei de neteja dels edificis d’habitatges propietat d’ADSA”.
Aquest sobre haurà de contenir:
1. Declaració responsable que s’ajusti al formulari de document europeu únic de
contractació de conformitat amb allò establert a l’art. 140.1 LCSP, segons model adjunt
com Annex 3.
2. Dades del licitador i documentació acreditativa de que es compleixen els requisits
de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, i amb les obligacions amb la
Hisenda Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com la documentació
acreditativa de que el licitador té capacitat de contractar.
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a. Persones físiques: DNI, últim rebut de l’impost de d’Activitats econòmiques,
documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
Seguretat Social, document acreditatiu d’estar en alta en el Règim de la
seguretat social per raó de l’activitat, documentació acreditativa del volum
anual de negoci exigit.
IMPORTANT: Adreça de correu electrònic vàlid a efectes de notificacions.
b. Persones jurídiques: CIF, copia de l’escriptura de constitució i de la que constin
els estatuts vigents, últim rebut de l’impost de d’Activitats econòmiques,
documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
Seguretat Social, i comptes anuals aprovades i degudament dipositades.
IMPORTANT: Adreça de correu electrònic vàlid a efectes de notificacions.
SOBRE NÚMERO 2. Es presentarà tancat, amb el títol següent, al dors del mateix, “SOBRE
NÚM. 2 Documentació relativa als criteris d’adjudicació que per a la seva avaluació
requereixen d’un judici de valor en el procediment obert convocat per ADSA per a
l’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del servei de neteja dels
edificis d’habitatges propietat d’ADSA”
Aquest sobre haurà de contenir:
1. Relació numerada de la documentació inclosa.
2. Documentació acreditativa de l’oferta presentada en relació al criteri d’adjudicació b.1
(oferta tècnica d’execució del servei), formada pels següents documents:
a. Memòria tècnica d’execució del servei elaborada segons el que s’estableix al
present plec.
b. Quadre organitzatiu de netejadors/es (segons annex 2).
c. Relació d’equips, maquinària, i mitjans auxiliars.
3. Documentació acreditativa de les millores valorades (segons els criteris d’adjudicació
b.2).
4. Documentació acreditativa requerida al criteri d’adjudicació b.3.
SOBRE NÚMERO 3. Es presentarà tancat, amb el títol següent, al dors del mateix, “SOBRE
NÚM. 3 Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica en el procediment obert convocat per ADSA per a l’adjudicació del
contracte que té per objecte la prestació del servei de neteja dels edificis
d’habitatges propietat d’ADSA”.
Aquest sobre haurà de contenir:
1. Model d’oferta econòmica (segons annex 1).
Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l’acceptació
incondicionada del present Plec i del Plec de Prescripcions tècniques per part del
licitador, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades del RELI, del
Registre Oficial de Licitador i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat Membre de la UE.
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La documentació, un cop lliurada, només es pot retirar per motius justificats.
XII.

Procediment d’adjudicació.

Un cop rebudes totes les proposicions, en temps i forma, es publicarà al perfil del contractant
d’ADSA la data i l’hora d’obertura, examen i valoració de la documentació presentada, la qual
serà en acte públic, en dos dies diferents:
-

Obertura, examen i valoració de la documentació continguda al sobre NÚM. 1
i a la relativa als criteris d’adjudicació que per a la seva avaluació depenen
d’un judici de valor (SOBRE NÚM. 2):

En primer lloc s’obrirà el SOBRE NÚM. 1, per tal de comprovar que tots els licitadors
compleixen els requisits de l’aptitud, la capacitat i la solvència per contractar.
Seguidament es procedirà a l’obertura de la documentació inclosa al SOBRE NÚM. 2. La
documentació serà valorada i ponderada segons els criteris establerts al present plec.
La puntuació assignada als criteris que depenen de judici de valor es farà pública en l’acte
d’obertura de la resta de documentació que integra la proposició (obertura del SOBRE NÚM. 3).
-

Obertura, examen i valoració de la documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica (SOBRE NÚM. 3):

L’obertura de la documentació inclosa en el SOBRE NÚM. 3, relativa a la oferta econòmica es
realitzarà en acte públic anunciat amb la suficient antelació en el perfil del contractant.
Constituïda la Mesa, es procedirà, en primer lloc, a fer pública la puntuació assignada a cada
licitador del contingut del SOBRE NÚM. 2.
Seguidament la Mesa procedirà a l’obertura de la documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica i, posteriorment, procedirà a la seva valoració de conformitat
amb l’establert a aquest plec.
XIII.

Classificació de les ofertes, adjudicació del contracte, notificació de
l’adjudicació i formalització del contracte.

La classificació de les ofertes, l’ adjudicació del contracte, notificació de l’adjudicació i la
posterior formalització del contracte es durà a terme segons el que estableix la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
XIV.

Cessió del contracte.

El contractista només podrà cedir vàlidament els drets i deures que neixen del contracte,
mitjançant l’autorització prèvia i expressa d’ADSA, i de conformitat amb el que estableix la Llei
de Contractació del Sector Públic.
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ANNEX 1
PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na/N’______________________, amb DNI___________, major d’edat i amb domicili a
_____________________, nº___,_____ de _____________, CP______, i adreça de correu
electrònic____________________________, actuant en nom propi, o en representació de
_______________, en qualitat de __________________, assabentat del procediment de
licitació per a l’adjudicació del contracte de “______________________________”, convocat
per Aparcamientos Despi, S.A., segons anunci publicat al seu perfil del contractant en data
_____________.
EXPOSO:
1.- Que estic informat de la licitació convocada per ADSA, mitjançant procediment obert
ordinari, per a contractar la PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS D’HABITATGES
PROPIETAT D’ADSA, empresa municipal de Sant Joan Despí, i del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte
objecte de la licitació convocada, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo
efectuar-ho, pel seu termini de vigència de 2 anys, pels imports següents:

Preu

IVA
corresponent

Total (€)

Oferta de Servei fix
Oferta de Serveis eventuals
PREU TOTAL DEL
CONTRACTE-MÀXIM2. Que d’acord amb aquesta oferta la realització dels serveis eventuals s’ofereix pel
preu/hora de ____ euros, IVA exclòs, resultat de dividir el preu total ofert pels serveis
eventuals pel nombre màxim de serveis eventuals previstos (200 hores).
3.- Que el preu total màxim d’aquesta oferta és de ________ , sense IVA, el preu ofert
inclou la totalitat de l’objecte del contracte.
4.- Que em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients, observant totes les obligacions derivades de les disposicions legals
vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball, prevenció de riscos
laborals i protecció del medi ambient.
A____________, a ___de_______, 2018

Signatura del licitador
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ANNEX 2
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP
CATEGORIA

TIPUS
DE
CONTRACTE

HORES/SET

ANTIGUITAT
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COST
ANUAL

PLUSOS
ANUALS

OBSERVACIONS

ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR

En/Na/N’______________________, amb DNI___________, major d’edat i amb domicili a
_____________________, nº___, _____ de _____________, CP______, i adreça de correu
electrònic____________________________, actuant en nom propi, o en representació de
_______________, en qualitat de __________________, assabentat del procediment de
licitació per a l’adjudicació del contracte de la PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS D’HABITATGES PROPIETAT D’ADSA, convocat per Aparcamientos Despi, S.A., segons
anunci publicat al seu perfil del contractant en data _____________.
DECLARO:
1. Que estic assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte de la licitació convocada.
2. Que la societat està inscrita al Registre de Licitador de la Generalitat de Catalunya i/o en el
Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades de l’Administració de l’Estat.
SI
ROLEC
RELI
NO

3. Que ni el declarant/ ni la societat representada ni cap de les persones que la integren es
troben compreses ni els afecten les circumstàncies i prohibicions per a contractar amb el sector
públic a que es refereix l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
4. Que cap dels representants, administradors, directius o apoderats de la societat està incurs
en cap del supòsits d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a la Llei 21/1987 de
26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya ni a la
llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General.
5. Que la societat compleix, amb referència a la data de finalització del termini de presentació
d’ofertes, tots els requisits legalment establerts per a contractar amb ADSA així com les
condicions establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars per a concórrer a la
present licitació.
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6. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats, per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.
7. Que l’empresa/empresari disposa de totes les autoritzacions necessàries per a exercir
l’activitat.
8. Que em comprometo a presentar els documents acreditatius de la capacitat i de la solvència
econòmica, financera i tècnica de l’empresa i restants indicats al Plec de clàusules
administratives particulars i, en el seu cas, al Plec de prescripcions tècniques en el supòsit que
la meva oferta/ l’oferta de la meva representada, sigui la millor oferta, d’acord amb l’art. 150.2
LCSP. A requeriment de l’òrgan de contractació, em comprometo a presentar els anteriors
documents en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació.
9. Que, als efectes de l’art. 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques, la meva
representada:
No pertany a cap grup empresarial.
Pertany al grup empresarial denominat____________________ del qual formen part les
empreses que s’indiquen al llistat annex a la present Declaració Responsable.
10. Que jo/la meva representada, en el cas de resultar adjudicatària, es compromet a dedicar
tots els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del contracte.

A____________, a ___de_______, 2018

Signatura del licitador
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