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Secretari General
Data Signatura: 10/12/2018
HASH: 8c3b0f741c0e444d6ce756684e5a3fe6

EXP. 3593/2018
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EMBOTELLADA MITJANÇANT FONTS REFRIGERADES,
GOTS D'UN SOL ÚS I GARRAFES DE 18,9 O 20 LITRES DE CAPACITAT PER ALS
DIFERENTS EDIFICIS DE L'AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SUMARI

QUADRE RESUM MODELO DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
A. PODER ADJUDICADOR
Administració Contractant:
Ajuntament de Constantí
Òrgan de Contractació:
Junta de Govern Local (per delegació)
Data provisió d'inici de l'expedient de contractació: 30 de novembre de 2018
Perfil de contractant: https://bit.ly/2HZNrn7
Direcció de l'òrgan de contractació: Carrer Major, 27 – 43120 Constantí
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: contractació@constantí.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Núm. d'Expedient
3593/2018
Tipus de Contracte:
Subministrament
Obert
Tramitació:
Ordinària
Tipus
de
Simplificat
Procediment
Tramitació anticipada:
No
Sumari
Licitació electrònica: Si
Cap recurs especial: No
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definició de l'objecte del contracte: subministrament d'aigua embotellada
mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de
capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí.
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base,IVA exclòs:
Tipus d'IVA aplicable:
Pressupost base IVA incl.:
10% i 21 %
- 5.577,60
- 6.251,52
€

Aplicacions pressupostàries: 92000–22101; 32100-22101; 3321-22101; 2310-22101;
3261-22101; 3262-22101; 334-22101; 2310-22101; i 33700-22101
E. VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
5.577,60
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):
955,20
Pròrroga (IVA exclòs):
5.577,60
Import de les modificacions previstes a la pròrroga (IVA exclòs):
955,20
TOTAL VALOR ESTIMAT:
13.065,60
F. RÈGIM DE FINANÇAMENT
Comunitat Autònoma
Ajuntament
Uns altres
%
100%
%
G. ANUALITATS
A càrrec
A càrrec de
A càrrec de
Exercici
d'uns
TOTAL
l'Adm. CCAA
l'Ajuntament
altres
2019
3.125,76€
3.125,76€
2020
3.125,76€
3.125,76€
TOTAL
6.251,52€
6.251,52€
H. TERMINI
H. PRÒRROGA
I. TERMINI DE
D'EXECUCIÓ: 2 anys
Si (una pròrroga de dos anys)
GARANTIA: 6 mesos
Durada màxima: 4 anys
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Sistema de determinació del preu: Preus unitaris

I. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No
J. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
Si, veure clàusula 18
K. REVISIÓ DE PREUS
No
L. GARANTIES
PROVISIONAL: No
DEFINITIVA : No
COMPLEMENTÀRIA :No
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M. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
No
N. SUBROGACIÓ
No
Ñ. SUBCONTRACTACIÓ
No
O. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
Si, veure clàusula 21

Expedient núm.: 3593/2018
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contracte de Subministrament per Procediment Obert Simplificat
sumari
Assumpte: subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades,
gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses
dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
SUMARI
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
És objecte d’aquest Plec de clàusules administratives, definir la contractació del
subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús
i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses dependències
municipals de l’Ajuntament de Constantí, així com la instal·lació, el manteniment i
la higienització d'aquestes fonts.
L’Ajuntament de Constantí, no disposa d’aigua embotellada per al consum humà pel
seus treballadors, i tenir una font d’aigua a la feina, és fonamental pel correcte
funcionament, el benestar dels treballadors i per crear un ambient idoni de treball, i
per aquest motiu es justifica la necessitat de contractació del subministrament
d’aigua embotellada mitjançant les fonts refrigerades, gots d’un sol ús i bidons
d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat pels diferents edificis municipals.

Aquest contracte es regeix per:
a.
Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques (PCAP i PPT).
b.
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
(LCSP)
c.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic
(en endavant RD 817/2009).
d.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
e.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes
de dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament,
d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aquesta licitació no es divideix en lots ja que la divisió en lots de
l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des
del punt de vista tècnic i comportaria risc per a la correcta execució del contracte,
en implicar la necessitat de coordinar la instal·lació i manteniment de les diferents
fonts, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV

Descripció

65100000-4

Distribució d’aigua i serveis connexes

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat sumari,
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d'adjudicació que
serà el preu d'adjudicació de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula
desena.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del
contracte
Es tracta d’un subministrament que es farà de forma successiva. La quantitat total
a subministrar no es pot definir amb exactitud atès que els lliuraments estan
subordinats a les necessitats de les diferents dependències de l’Ajuntament de
Constantí.
La previsió de consums i preus màxims de licitació posant com a mostra l’anualitat
de 2017, incorporant un edifici nou, amb un consum mitjà de 31 garrafes mensuals
de 20 litres per a totes les dependències, és de 7.536 litres de consum anual total.
El preu unitari màxim s’estableix en:
- 0,30 euros x litre d'aigua (IVA exclòs).
- 0,04 cèntims per got no reutilitzable i biodegradable (IVA exclòs).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat preu unitari
màxim definit com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida
independent. No s’admetran les ofertes que excedeixin del preu unitari o del
pressupost net base de licitació.
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Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://bit.ly/2HZNrn7.

El preu estimat de la licitació s'ha calculat tenint en compte el subministrament de
l'any 2017, i la incorporació d'un edifici més el consum del qual s'ha comptabilitzat
en funció de la mitjana aritmètica del consum dels edificis durant l'any 2017.
El resultat de l'estimació per a dues anualitats és el següent:
Tipus o preu base de la licitació:

5.577,60

IVA (10 %) aigua:

452,16

IVA (21 %) gots no reutilitzables:

221,76

PEC total:

6.251,52

Les ofertes que presentin els candidats no podran superar l'esmentat pressupost
total i hauran d’incloure no només el preu del contracte, sinó també l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA) que hagi de suportar l’Administració, si bé aquest impost haurà
de desglossar-se com a partida independent, en la forma establerta a l’art. 88 de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA i art 25 del RD 1624/1992, de 29 de
desembre pel qual s’aprova el Reglament de l’IVA. En cas de no figurar desglossat,
s’entendrà que la quantitat consignada no inclou l’import de l’IVA.
El preu s’entén comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte per a una
anualitat, pròrrogues no incloses, així com de totes les obligacions de qualsevol
naturalesa que hagi de suportar el contractista per raó del contracte.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 13.065,60 euros (IVA
exclòs). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista,
modificats i pròrroga entre d’altres conceptes. El detall del valor estimat és el
següent:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

Modificacions
VE Prestació Ctte.

2019

2.788,80

477,60

2020

2.788,80

477,60

Pròrroga

2021

2.788,80

477,60

2022

2.788,80

477,60

Total

5.577,60

5.577,60

955,20

955,20

TOTAL

13.065,60

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries 92000–22101; 32100-22101; 3321-22101; 2310-22101;
3261-22101; 3262-22101; 334-22101; 2310-22101; i 33700-22101:
Anualitat

Import

2019

3.125,76

2020

3.125,76

El contracte s'abonarà amb càrrec a les aplicacions a dalt indicades del pressupost
municipal de l’any 2019 i 2020, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
La despesa corresponent a les anualitats 2021 i 2022 quedarà condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del
contracte a l'exercici corresponent, de conformitat amb l'Ordre del Ministeri
d’Hisenda 1357/2013, de 11 de juny.
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Any

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
Aquest contracte no té cap tipus de revisió de preus
CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte i Emplaçament
La durada del contracte de subministrament serà de 24 mesos, amb efectes des de
l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020.
Això no obstant, el contracte podrà ser prorrogat per dos anys més. La pròrroga
serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte, d'acord
amb allò que estableix l'article 29.2 de la LCSP, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves
característiques es mantinguin inalterables durant el seu període de duració. En tot
cas la data de començament del subministrament serà posterior a la data de la
signatura del document de formalització de contracte.
Amb la signatura de l’acta de rebuda de conformitat dels béns subministrats i
arrendats, acaba la durada del contracte.
El lloc fixat per a la instal·lació dels béns objecte del contracte són les ubicacions
indicades a continuació:
Situació

Adreça

1

Edifici Ajuntament

Carrer Major, 27, 3a. planta

2

Policia Local

Carrer de les Creus, 30, 1a. planta

3

Llar d’Infants

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

4

Biblioteca

Plaça de l’Hospital, 1, 1a. planta

5

Serveis Socials

Carrer Sant Pere, 49, 1a. planta

6

Escola d’Adults

Carrer Sant Pere, 49, 2a. planta

7

Escola de Música

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

8

Ràdio Municipal

Carrer de l’Església Vella, 32, 1a. planta

9

Centre Obert

Carrer Angel Guimerà, 5, planta baixa

Joventut

Carrer Sant Pere, 49, planta baixa

10

Es lliuraran els béns en perfecte estat de funcionament i en la forma que s’estableix
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Les despeses de transport,
instal·lació i lliurament són a càrrec de l’adjudicatari. El manteniment posterior es
farà en la forma que s'estableix en el plec de prescripcions tècniques particulars.
En tot tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per
causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu
lliurament a l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora al rebre’ls.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies
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Núm.

inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en aquest.
A partir del dia 9 de setembre de 2018 serà obligatòria la inscripció de les empreses
licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector
públic (ROLECE), d’acord amb la previsió de la disposició transitòria tercera LCSP. La
data màxima de la inscripció en el procediment de licitació és la data final de
presentació de proposicions.
Fins aquesta data l’acreditació de la capacitat i la solvència de l’oferta guanyadora
es podrà realitzar amb l’aportació documental corresponent.
Solvència
En aquest contracte no s’estableix acreditació de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional per ser un contracte de serveis d'import inferior a 35.000,00
euros, de conformitat amb l'article 159.6.b de la LCSP.
CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
9.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en el termini màxim de deu dies hàbils, mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a l’adreça web següent:

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES)
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/4326567

variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. Les adreces
electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital.
L’Ajuntament de Constantí demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el
correu electrònic assenyalat en el formulari, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas,
de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura de l’únic sobre xifrat.
L’òrgan de contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentació de les ofertes en la mesa d’obertura del sobre únic.

Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules
clau en el termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de
la licitació d’aquella empresa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi
de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. En tot cas, recaurà en
l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la presentació
de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònica a l’adreça
contractació@constanti.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el
moment de l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini
establert a l’anunci de licitació.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la documentació següent:
● Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per a
contractar amb el sector públic, d'acord amb el model següent:

Les empreses licitadores declararan en el DEUC el següent:
Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el
seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona
signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la
proposició i el DEUC.
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest
plec.
Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec
i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més
d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu
electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han
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Model de document europeu únic de contractació (DEUC). En el cas que
l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri. (Aquest formulari
normalitzat de DEUC figura com Annex 1 d’aquest plec i està disponible en el
perfil del contractant de l’Ajuntament).

d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament (el forma electrònic) per
la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició.
-(si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així
com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat
pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 18 del
present Plec.
● Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:

Oferta econòmica per preus unitaris
Preu litre/aigua (IVA exclòs):
______________
Preu got (IVA exclòs):
______________
Es compromet a subministrar l'aigua en garrafes de ______ litres i caixes de _______
gots.
(Data i signatura)."
CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte el millor preu.
Oferta econòmica. Màxim 100 punts.
Es valorarà d'acord amb el següent desglossament:
• Preu litre d’aigua........................................87 punts.
• Preu got ..................................................13 punts.
En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació del subministrament objecte de
contracte, es procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts.
La puntuació total serà el resultat de sumar la puntuació obtinguda pel preu del litre
d'aigua + la puntuació obtinguda pel preu del got.
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"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm................ i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa al subministrament d'aigua
embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes de 18,9 o 20
litres de capacitat, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, que accepta íntegrament, pel preu que s’indica a continuació:

La puntuació s’obtindrà de conformitat amb la fórmula matemàtica següent per a
cadascuna de les opcions:
-

Aigua:

-

Got:

En l’oferta econòmica presentada pels licitadors, s’indicarà el preu unitari del litre
d’aigua i el preu unitari dels gots.
En cas d'igualtat en les proposicions presentades, es decidirà l'adjudicació del
contracte al licitador que hagi declarat major percentatge de treballadors amb
discapacitat en plantilla, superior al 2% d'obligat compliment i finalment si continua
l'empat en les proposicions presentades, es decidirà l'adjudicació entre elles, per
sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.
CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes

El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres:
Per determinar si les posicions presentades contenen valors anormals o
desproporcionats com que l’únic criteri valorable de forma objectiva a considerar és
el preu, el caràcter anormal o desproporcionat s’apreciarà d’acord amb el que
disposa l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per RD
1098/2001
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi
econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les
motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi,
la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament
l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
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Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema
en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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.

President: Oscar Sánchez Ibarra, Alcalde Constantí, suplent Vicenç Maceira
Barbosa.
Vocal: Ignacio Rio Santos, suplent Andrés Caballero Gómez Casero,
Vocal: Baldomero Rovira Lopez, suplent Montse Franquès Torrents,
Vocal: Ventura Gallart Segala , suplent Montse Franquès Gil,
Secretari/ària: Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, suplent Elena Bonache
Sandoval.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes
dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
CLÀUSULA CATORZENA. Obertura de Proposicions
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per
les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació.
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació
qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el
sobre i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en
el seu cas, les causes d’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes
de les empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor
d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan
de contractació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en la clàusula desena d’aquest plec i en l’anunci.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Constantí.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o
l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
empreses licitadores.

especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de
la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les
organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per
verificar les consideracions socials i ambientals.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar
les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de
la Unió Europea.
CLÀUSULA QUINZENA. Classificació de les ofertes i requeriment de
documentació
Un cop realitzada la proposta per la mesa, aquesta requerirà a l’empresa licitadora
que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de set dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
 Documentació requerida al plec de prescripcions tècnica (clàusula setena del
PPT).
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució
de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència
així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquests estan
vigents d'acord amb l'art. 16.3 del RGLCAP.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del Contracte
Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a
la recepció de dita documentació, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la
seva formalització.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent
de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte
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El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i
d’impuls de l’expedient.

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució d'adjudicació.
En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació
als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent
del seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte
dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
CLÀUSULA DIVUITENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord
amb que estableix l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic:
Condiciones de caràcter ambiental:
1.Referents a la gestió dels residus (condiciones d’execució):
1.a. L’aigua no es servirà en garrafes d’un únic ús. El contractista subministrarà
l’aigua en garrafes retornables, ja siguin de la pròpia empresa o del seu
subministrador.
1.b. Els gots servits tindran que ser biodegradables de cartró (podran incorporar
una capa de plàstic que els faci impermeables).
Verificació de les condicions d’execució:
Verificació del compliment de la clàusula 1.a.: El caràcter retornable de les garrafes
haurà de figurar explícitament en el propi recipient o en la seva etiqueta, o bé
l’empresa haurà de demostrar-lo mitjançant la documentació oportuna.
Verificació del compliment de la clàusula 1.b.: Els gots o el seu envàs d’entrega,
hauran d’estar retolats amb la marca que acrediti la seva biodegradabilitat o bé es
podrà consultar la documentació on constin les seves característiques.
Als efectes de comprovar el compliment, el responsable del contracte podrà
requerir a l’efecte, si ho considera necessari, la presentació dels corresponents
justificants documentals, en els terminis de l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i Obligacions de les Parts
19.1 Abonaments al contractista
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments
efectivament entregats i formalment rebuts de conformitat amb les condicions
establertes al contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP. La presentació de la factura es realitzarà a
més vençut i no es podrà presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte
del contracte i s’hagi expedit la declaració de recepció de conformitat total per part
del responsable d’aquest contracte.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura
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Forma d’acreditació:

avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el
número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex
1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en
l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en
depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que:
• Que l'oficina comptable és L01430477.
• Que l'òrgan gestor és L01430477.
• Que la unitat que tramita és L01430477.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
19.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral
i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament
dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així
com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

Així mateix, de conformitat amb el que s’estableix a l'article 4 de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari
del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota
la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
19.3. Termini de garantia
L'objecte de cada lot (de forma independent) quedarà subjecte a un termini de
garantia de sis mesos, a comptar des de la data de recepció o conformitat del
treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball
realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment
i a l'estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el
termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats,
quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista
l'esmena d'aquests.
19.4. Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns
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L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si
bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que aquestes assenyalin.
19.5. Obligacions
autoritzacions

relatives

a

la

gestió

de

permisos,

llicències

i

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho
per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos,
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes
de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici,
execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els
documents que per a això siguin necessaris.
CLÀUSULA VINTENA. Subcontractació
L’empresa contractista no pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificacions Contractuals Previstes
Es preveuen modificacions del contracte de conformitat amb l'article 203 de la LCSP
TRLCSP per a la incorporació d’una nova màquina refrigerada al subministrament
que hagi de ser realitzat l'empresa adjudicatària i que hauran de ser realitzats en
els mateixos termes i condicions que la resta d'edificis.
Les modificacions s'han comptabilitzat en base a les mitjanes de consum de
l'anualitat 2017, estimant els següents consums mitjans:
Consum d'aigua
Consum mitjà de tots els edificis = 31 garrafes.
31 garrafes = 620 litres de consum anual x 1 edificis = 620 litres.
620 litres x 2 anys = 1.240 litres
1.240 litres x 0,30 euros litre = 372,00 euros.
Consum de gots no reutilitzables i biodegradables
Consum mitjà de tots els edificis = 1.320 gots x edifici
1.320 gots x 2 anys = 2.640 gots.
2.640 gots x 0,04 euros got = 105,60 euros
Els imports de 372,00 euros i de 105,60 euros per a les dues anualitats euros han
estat comptabilitzats als efectes del càlcul del valor estimat dels contractes per a
l'elecció del procediment de licitació.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen
les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol
canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es
verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
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1.320 gots x 1 edifici = 1.320 gots

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del
contractista.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Cessió del Contracte
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte i que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència
en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució
sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada
per silenci administratiu.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se el
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha
posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que
preveu la legislació concursal.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui
incurs en una causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats per Incompliment
L’empresa contractista està obligada a complir el termini de lliurament del
contracte i els terminis parcials fixats en els plecs, clàusula setena.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua
de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En
el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a
la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició
de noves penalitats
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració,
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no
imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el
termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut,
a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà

Pàgina 18 de 22

Codi Validació: 5K3D2ZTDSFWRPQLNHHSNQXT9Z | Verificació: http://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 22

24.1 Incompliment de terminis i imposició de penalitats

intimació prèvia per part de l’Administració.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que,
si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments
24.2 Incompliment parcial
imposició de penalitats

o

compliment

defectuós

del

contracte

i

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i
d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista el
responsable del contracte.
L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats
que es detallen a continuació, en els següents casos:

1. Compliment defectuós del contracte: 10% del preu del contracte IVA exclòs.
2. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte establertes
a la clàusula 18 d'aquest plec: 5% del preu del contracte IVA exclòs.

3. Incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP: 10% del preu del contracte IVA exclòs.
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració,
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que,
si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest
Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini
total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats
de conformitat amb la clàusula vint-i-tresena.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes
com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable
de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les
següents:
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CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Resolució del Contracte

-

-

-

-

Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes
acordats en el contracte.
Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el
contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de
tipus administratiu.
Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici
de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori
que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la
demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils
posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en
els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,
resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l'execució del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA Confidencialitat i tractament de dades

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar
les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una
seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i
contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de
mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat a l’establert en la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció
de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les
dades (Ajuntament).
27.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària
per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat
de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes
i extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
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27.1 Confidencialitat

qual es traslladen 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, el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de
dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat
amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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ANNEXOS

Annex número 1. MODEL FORMULARI NORMALITZAT DEUC.

Annex número 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA.

