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ANUNCI
De Ajuntament d'Esplugues de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte mixt d’obres i serveis (exp. 2019/1970/3084)

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Número d’identificació: 807710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Juridicoadministrativa de l'Àmbit de
Territori i Sostenibilitat
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019/1970/3084
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5-6
c) Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat CP: 08950.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933713350.
f) Adreça electrònica: htarres@esplugues.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5
&keyword=esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124)
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/04/2019
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte mixt d’obres i serveis per a la reparació
important de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de
Llobregat.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Esplugues de Llobregat.
Termini d'execució: El termini d’execució serà fins el 31 de desembre de 2019,
independentment de què no s’hagin executats totes les unitats d’obres previstes
als Plecs de condicions tècniques, o una vegada s’exhaureix el crèdit màxim dotat
en el pressupost de l’exercici 2019. En cas que existís consignació pressupostària
en la partida corresponen, a data 31 de desembre de 2019, el crèdit disponible es
podrà traspassar a l’exercici pressupostari 2020.
La prestació d’aquest contracte començarà en la data establerta en l’acord
d’adjudicació, una vegada dipositada la garantia definitiva i formalitzat el contracte
corresponent, i d’acord amb les directrius dels serveis tècnics municipals.
Establiment d'un acord marc: No.
e) Codi CPV: 450000000-7
f) Codi NUTS: ES511.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte mixt d’obres i serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 346.652,34 sense IVA
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-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu final ofert
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix classificació
b) Solvència:Clàusula 13 del PCAP.
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.
a. De capacitat:
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que acreditin la
solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses
dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
b. De classificació:
No s’exigeix classificació, encara que alternativament, també es podrà acreditar aquesta
solvència mitjançant la classificació de contractista en el següent grup:
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c. De solvència:
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La solvència econòmica i financera podrà acreditar-se per un o més dels mitjans
assenyalats en l’article 87 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà de presentar:
-

Compromís i acreditació de disposar durant el temps de vigència del
contracte, en cas de ser adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil derivada dels seus treballs amb una cobertura,
com a mínim de 1.000.000,00 euros.
En cas de no disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el
moment de presentació de l’oferta, caldrà presentar un compromís
escrit de disposar-la durant el temps de vigència del contracte, en
cas de ser adjudicatària.

La solvència tècnica de l’empresa licitadora es justificarà mitjançant un o més
dels mitjans assenyalats en l’article 88 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà
de presentar:
La relació de les obres executades en el curs del cinc últims anys, avalada per certificats
i/o informes de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i es van dur normalment a bon terme. S’entendrà acreditada aquesta
solvència tècnica si es presenten 3 certificats i/o informes de bona execució d’obres
similars. Seran obres similars aquelles obres obres de urbanització i o reforma de carrers
per un PEM igual o superior a 250.000,00 euros.

d. Altres:
Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
A més de l’acreditació de la solvència tècnica, s’haurà de presentar el compromís
d’adscriure, d’acord amb l’articles 76.2 LCSP, els següents mitjans personals i
materials:
•

Disposar d’un Cap d’obra, amb titulació mínima de d’arquitecte tècnic, enginyer
tècnic d’obres públiques, equivalent o superior que serà responsable de l’execució
de l’obra i interlocutor amb l’Ajuntament.
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•

Disposar d’un Encarregat d’obra, amb una dedicació exclusiva al contracte durant
l’execució dels treballs que hagi encarregats i amb el compromís que estarà a peu
d’obra en totes les actuacions que es realitzaran associades al contracte.

•

Disposar de la maquinària, vehicles i eines mínimes exigides en la clàusula 36
d’aquest plec de condicions de conformitat amb el que disposa el plec tècnic i que
es posa a disposició del contracte. En el cas que no disposi de la maquinària i
vehicles mínims en propietat, haurà de llogar la maquinària i vehicles necessaris
per a l’execució del contracte que no sigui de propietat per complir amb totes les
prescripcions del plec tècnic.

•

Disposar del magatzem (de propietat i lloguer) i de l’stock mínim previst a la
clàusula 4.5 del plec de condicions tècniques.
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-9 Criteris d’adjudicació: Clàusula 14 del PCAP
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:

-Criteris avaluables de forma automàtica.

• El major descompte a aplicar de forma lineal sobre els preus unitaris del
contracte. 45 punts
P = (Xi / Xmax) · 45
On:
P = Puntuació obtinguda pel licitant
Xmax = Descompte ofert per l’empresa que faci la oferta de major
descompte.
Xi = Descompte ofert per l’empresa a avaluar
• El major descompte sobre la referència del banc de preus d’ITEC de l’any
en curs. 25 punts
P = (Xi / Xmax) · 25
On:
P = Puntuació obtinguda pel licitant
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Xmax = Descompte ofert sobre la referència del banc de preus d’ITEC que
faci l’empresa que fa l’oferta de major descompte.
Xi = Descompte ofert sobre la referència del banc de preus d’ITEC per
l’empresa a avaluar
• A la major experiència de l’encarregat d’obra per haver estat l’encarregat
d’obres d’urbanització, reforma o reparació d’infraestructures de l’espai
públic amb un import superior a 100.000 € en P.E.M. 20 punts.
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P = (Xi / Xmax) · 20
On:
P = Puntuació obtinguda pel licitant
Xmax = Nombre d’obres realitzades per l’encarregat de l’empresa que
ofereix una major experiència.
Xi = Nombre d’obres realitzades per l’encarregat de l’empresa a avaluar

• A l’increment del termini de garantia d’obra per sobre de l’any que és
obligatori per llei. 10 punts.
S’atorgaran 10 punts a l’oferta que presenti una ampliació del termini de
garantia addicional de 6 anys, i per tant un termini total de garantia de les
obres de 7 anys.
La puntuació de la resta d’ampliació de termini de garantia serà de 0 punts.
En aquest període de garantia entès com a un servei postvenda el
contractista resta obligat a:
• Respondre ples vicis o defecte de la construcció
• Resta obligat a la conservació de les obres. En aquest sentit, davant
qualsevol incidència que sigui atribuïble a un defecte constructiu,
haurà de respondre i solucionar la incidència d’acord al següent
protocol:
o Si la incidència afecta a la seguretat d’ús resta obligat a
realitzar les actuacions necessàries per evitar el risc de forma
immediata
o Si la incidència no afecta a la seguretat disposarà d’un termini
d’una setmana per realitzar la reparació.
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L’Ajuntament respondrà davant els desperfectes causats per vandalisme, mal ús
per part de la ciutadania o altres causes sobrevingudes que no tinguin a veure amb
la responsabilitat del contractista en la bona execució de l’obra.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ ADDICIONAL
En cas d’igualació de proposicions, els criteris pel desempat seran, per ordre de
prelació, els que s’indiquen a l’article 147.2 de la LCSP.
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-10 ACP aplicable al contracte? Sí
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24/04/2019
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 12 del PCAP
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=
esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124
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 activitat oferta.
Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat anteriorment a l’eina web de sobre Digital,
les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades 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, declaració responsable o document similar per a rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
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.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
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
(Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP) que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i 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 del primer sobre xifrat.
En el present supòsit es demanaran totes les claus passades 24h del termini de
presentació.
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, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, 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.
La impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als sobres per
no haver introduït la paraula clau abans del dia previst per a l’obertura dels sobres
comportarà l’exclusió automàtica d’aquesta oferta.
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Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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.
Les empreses poden 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, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/em
preses/index.xhtml
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.
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 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 proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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 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.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/em
preses/index.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles seran tots aquells que
s’ajustin a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han
de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de
fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i les persones interessades, durant el
termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient. No s’acceptaran formats que no donin
compliment a aquests requisits.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL, que portarà la denominació de “Documentació administrativa
i proposició per a la contractació del contracte mixt d’obres i serveis per a la
reparació important de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de
Llobregat, presentada per..............”

Contindrà la documentació següent:
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• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica,
número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora.
• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al
PCAP.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

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 19 del present
Plec.
•

La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:
"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 a contracte mixt d’obres
i serveis per a la reparació important de les infraestructures urbanes del municipi
d’Esplugues de Llobregat), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plecs de condicions tècniques,
que accepta íntegrament oferint els següents percentatges de descompte:
-

El .........% sobre els preus unitaris del contracte (a excepció del Capítol
“01.05 ALTRES”).

-

El .........% sobre el banc de preu de ITEC – INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA de l’any en
curs (Capítol “01.05 ALTRES”)

(en cas que l’empresa ofereixi una ampliació del termini de garantia) Es
compromet a oferir un termini de garantia de 7 anys.

(Data i signatura)."
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•

Compromís de l’empresa de que es disposarà d’un Cap d’obra, amb titulació
mínima d’arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, equivalent o
superior. S’haurà de presentar el currículum vitae d’aquesta persona i acreditació
de la titulació mitjançant original o fotocopia compulsada.

•

Compromís de l’empresa de que es disposarà d’un Encarregat d’obra, amb una
dedicació exclusiva al contracte durant l’execució dels treballs que hagi
encarregats i amb el compromís que estarà a peu d’obra en totes les actuacions
que es realitzaran associades al contracte. S’haurà de presentar el currículum
vitae d’aquesta persona.
La documentació acreditativa de l’experiència professional de l’Encarregat de
l’Obra adscrit al contracte per a què sigui valorada com a criteri d’adjudicació
segons el previst a la clàusula 14 del PCAP. Per poder justificar les obres
realitzades per part de l’encarregat que rebran puntuació s’haurà de presentar
certificat/informe de bona execució de client públic o privat que indiqui que
l’encarregat ha participat a l’obra amb aquesta responsabilitat.

•

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
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•

Compromís de disposar de la maquinària, vehicles i eines mínimes exigides en la
clàusula 36 d’aquest plec de condicions de conformitat amb el que disposa el plec
tècnic i que es posa a disposició del contracte.

•

En el cas que no disposi de la maquinària i vehicles mínims en propietat, haurà
d’afegir el compromís de llogar la maquinària i vehicles necessaris per a l’execució
del contracte que no sigui de propietat per complir amb totes les prescripcions del
plec tècnic.

•

Compromís de disposar del magatzem (de propietat i lloguer) i de l’stock mínim
previst a la clàusula 4.5 del plec tècnic.

No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació, de conformitat
amb el que preveu l’article 159.4 de la LCSP.
Les proposicions de les persones interessades s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o
condicions, sense cap excepció o reserva. I també suposarà la declaració conforme
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja 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 que hagi subscrit.

El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes les
condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles.
L’empresa licitadora resta obligada a mantenir l’oferta durant 3 mesos.

c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124

FIRMADO
28/03/2019 08:06

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

_Anunci: Anunci - 3084/2019/1970

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 569RE-QW4QQ-29LFF
Fecha de emisión: 28 de marzo de 2019 a las 9:05:22
Página 12 de 12

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 28/03/2019 08:06

-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Lloc: Sala de reunions primer pis Ajuntament:
c) Data: 26/04/2019 a les 13:00 hores
-13 Recurs

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
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El present procediment de contractació no és susceptible de ser interposat el
recurs especial en matèria de contractació en els termes previstos en els article 44
i següents de la LCSP.
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles
de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú;
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.

FIRMADO
28/03/2019 08:06

