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QUADRE RESUM MODEL DE PLEC CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES
1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
AJUNTAMENT DE

Òrgan de

Nombre d'Expedient

CSUB-CPO-2018-01

Tipus de Procediment

OBERT

Publicitat:

SI

Tipus de Contracte:

SUBMINISTRAMENTS

Tramitació:

ORDINÀRIA

Criteris Adjudicació:

Diversos criteris

Contractació:
ALCALDIA

BASSELLA

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Equipament amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern, Vilaplana,
Tapioles, Altès, Aguilar i Mirambell
CPV: 31710000-6

DESCRIPCIÓ DE CPV: Equip electrònic

3. IMPORT DEL CONTRACTE:
IMPORT NET: 25.743,76 €

IVA (%)

IMPORT TOTAL:

DESPESES PUBLICITAT:

5.406,19 €

31.149,95 €

0,00 €

ANUALITATS: 1
EXERCICI: 2018
REVISIÓ DE PREUS: NO
5. TERMINI D'EXECUCIÓ:
FINS A 3 MESOS

PRÒRROGA: NO

6. GARANTIES:
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : SI

ASCENDEIX A 5 % del preu d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

COMPLEMENTÀRIA: NO
7. MESA DE CONTRACTACIÓ: SI
8. CLASSIFICACIÓ DEL
CONTRACTISTA:

No necessita classificació del contractista
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CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ EQUIPAMENT AMB UN
SISTEMA DE TELECONTROL ELS DIPÒSITS DE: OGERN, VILAPLANA, TAPIOLES,
ALTÈS, AGUILAR I MIRAMBELL

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES
Primera. Objecte i qualificació.
1.1. L'objecte del contracte és la realització del subministrament consistent en
“Equipament amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern, Vilaplana, Tapioles,
Altès, Aguilar i Mirambell”, la codificació de les quals és CPV 31710000-6 (equip
electrònic).
1.2. Les característiques del material són les que estan descrites a la Memòria
redactada per l’arquitecte municipal Joan Carol Gilibert, de data setembre de 2016, que
té la naturalesa de plec de condicions tècniques.
1.3. El CPV del contracte és 31710000-6 (equip electrònic).
1.4. El contracte consisteix en el subministrament i instal·lació d’un sistema de
telecontrol.
1.5. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament
tal com estableix l'article 9 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Segona. Forma de selecció del contractista i règim jurídic del contracte.
2.1. La selecció del contractista es farà mitjançant procediment obert, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’acord amb el que preveu l'art. 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública.
2.2. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament
més avantatjosa deurà atendre's a diversos criteris directament vinculats a fi del
contracte, de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
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Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
2.3. Les condicions o contingut de les propostes que contradiguin les previsions de la
normativa aplicable, d'aquest plec de condicions o del plec de condicions tècniques,
s'entendran per no posades. Per tant, en cas de discrepància entre el que resulti de la
proposta de l'adjudicatari i el contingut d'aquest plec de condicions serà prevalent aquest
plec de condicions.
Tercera. Admissió de variants.
No s'admeten variants sens perjudici que es puguin justificar en la memòria tècnica, i
aquestes siguin acceptades per la Mesa de contractació.
Quarta. Preu del contracte i pagament.
4.1. El preu màxim serà licitació és el següent:
Preu base de licitació
IVA 21 %
Preu d'execució per contracte

25.743,76 €
5.406,19 €
31.149,95 €

4.2. El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net pel que es
compromet a l’execució dels subministraments previstos en la Memòria valorada de
l’administració.
4.3. La baixa màxima admissible serà del 0% sobre pressupost d’execució material
base de 25.743,76 €, és a dir l’oferta econòmica serà al tipus.
4.4. El contracte s'entén a risc i ventura de l'adjudicatari i no hi haurà revisió del preu.
4.5. El pagament del preu es farà en la forma prevista a la normativa sobre contractes
de les administracions públiques. En termini per a pagar començarà a comptar des del
moment de lliurament efectiu dels subministraments.
Cinquena. Baixa temerària.
No es preveu l'existència de baixa temerària.
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Sisena. Consignació pressupostària.
La despesa s'imputarà a la partida 161/609 del pressupost de 2018.
Setena. Termini de lliurament.
7.1. El termini de lliurament i instal·lació del material serà de tres (3) mesos a comptar
des de la data de signatura del contracte.
7.2. No podran existir pròrrogues del contracte.
Vuitena. Garanties del contracte.
8.1. Els licitadors no hauran de dipositar garantia provisional.
8.2. L'adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva que serà del 5 % del
l'import d'adjudicació exclòs l'IVA. Aquesta garantia s'haurà de constituir abans de la
data d'adjudicació definitiva. El dipòsit haurà de fer-se la Caixa Municipal i podrà fer-se
per qualsevol dels sistemes previstos a la normativa de contractació de les
Administracions Públiques.
Novena. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.
9.1. En compliment del que preveu l'art. 146 del TRLCSP, els licitadors hauran de
complir els requisits i tenir els documents següents:
a. Document Nacional d'Identitat o CIF del licitador o escriptura de poder quan
s'actuï per representació.
b. Còpia del DNI del representant, quan s'actuï per representació.
c. Escriptura de constitució de la Societat degudament inscrita al Registre
Mercantil.
d. Alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
e. Estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat,
Generalitat i Ajuntament), d'estar al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social i no trobar-se en cap dels casos d'incapacitat i incompatibilitat
establerts per la normativa vigent.
Els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya juntament amb una declaració responsable de la vigència de
les dades que inclou. La presentació d'aquest certificat eximeix el licitador dels
lliurament material de la documentació inclosa en aquest certificat.
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9.2. D'acord amb el que preveu l'art. 11.5 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), a la vista de que el valor estimat del contracte és inferior a 35.000 €, els
licitadors estan exemptes d'acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència
tècnica i professional.
Desena. Presentació de les propostes.
10.1. La presentació de proposicions s'efectuarà al registre general de l'Ajuntament de
Bassella, en l'horari d’atenció al públic, dins dels quinze (15) dies naturals següents al
de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament. Si el darrer dia és
inhàbil, el termini quedarà prorrogat fins el dia següent que sigui hàbil.
10.2. Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables
hauran de complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional setzena
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
10.3. Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el
número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.
10.4. L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix per la Secretària interventora municipal.
Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda
per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini
assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a
aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
10.5. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
10.6. La documentació es presentarà amb una instància a la qual s’adjuntaran els
sobres tancats número 1 i 2, signats pel licitador. Els documents a incloure en cada

AJUNTAMENT
DE
BASSELLA
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Expedient núm.: CSUB-CPO-2018-01

sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
El contingut dels sobres serà el següent:
1. Un sobre tancat i signat pel licitador, on es farà constar:
«Expedient Núm. CSUB-CPO-2018-01. Proposició per licitar a la contractació dels
subministraments d’ Equipament amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern,
Vilaplana, Tapioles, Altès, Aguilar i Mirambell. Sobre núm. 1: Documentació
administrativa».
En aplicació del que preveu l'art. 146.4 del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, en ell s'inclourà la declaració responsable de què disposa dels
documents citats a la base novena i que són vàlids. Aquesta declaració es farà amb el
model annex 1.
2. Un altre sobre tancat i signat pel licitador, en el qual es farà constar:
«Expedient Núm. CSUB-CPO-2018-01. Proposició per licitar a la contractació dels
subministraments d’ Equipament amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern,
Vilaplana, Tapioles, Altès, Aguilar i Mirambell. Sobre núm. 2: Proposició Econòmica
i Documentació Quantificable de Forma Automàtica».
En ell s'inclourà:
a) Proposta econòmica formulada amb el model annex 2.
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s'hagin de
quantificar de forma automàtica.
Onzena. Mesa de Contractació.
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del 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 estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el
Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament
jurídic, i l'Interventor, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
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membres electes de la mateixa.
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:
Presidenta:
- Cristina Barbens Casals, alcaldessa de la corporació.
Vocals:
- Josep Lluís Roca Blanch, primer Tinent d’Alcalde,
- Marcelino Sala Alet, regidor,
- Joan Carol Gilibert, Arquitecte municipal i tècnic redactor del projecte,
- Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora del Servei d’Assistència
Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a càrrec de l’Ajuntament de
Bassella.
Secretari: actuarà com a secretari el Sr. Fernando Azlor Marsiñach.
Dotzena. Criteris de selecció.
12.1. La valoració dels mèrits que hauran de justificar els licitadors i que hauran de
servir de base a l'adjudicació, es regirà per les següents normes:
a) Oferta econòmica al projecte bàsic i executiu de l’Administració: Sense
puntuació.
El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net pel que es
compromet a l’execució dels subministraments previstes a la Memòria valorada de
l’administració.
La baixa màxima admissible serà del 0% sobre pressupost d’execució material
base de 25.743,76 €, és a dir l’oferta econòmica serà al tipus.
b) Ampliació del termini de garantia: fins a 25 punts.
Es valorarà: L’ampliació del termini de la garantia oferta pel licitador o candidat per
damunt del termini de garantia mínim establert en la clàusula quinzena. del plec i
que està fixat en DOS (2) ANYS. La valoració es farà d’acord amb el següent
criteri:
•
•
•
•

3 mesos
6 mesos
12 mesos
15 mesos

5 punts
10 punts
20 punts
25 punts
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S’assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la proposta
presentada pel candidat o licitador en relació amb cada tram, quan no s’ajustin
exactament als relacionats.
c) Reducció del termini d’execució: fins a 10 punts.
Es valorarà: 5 punts per cada mes d’avançament del termini d’execució màxim de
3 mesos

En cas d’empat entre propostes:
En cas d’empat entre dues o més propostes, es farà la proposta d'adjudicació al
licitador que hagi obtingut major puntuació tenint en compte, a més, el mèrit
següent:
Memòria tècnica: Es valorarà el coneixement de l’empresa en quant a la Memòria
valorada, els sistemes de telecontrol i la seva repercussió en els equipaments a
subministrar (fins a 15 punts).
Si continua l'empat, es farà la proposta d’adjudicació per sorteig.
No podrà declarar-se deserta la licitació d’existir alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris del plec.
Tretzena. Obertura de pliques.
13.1. L'acte d'obertura dels sobres núm. 1 no serà públic i es farà el dia hàbil següent
al de la data límit de recepció de les propostes. Si alguna s'ha presentat per correu, es
farà el dia següent al de recepció de les propostes presentades d'aquesta forma i, com
a molt tard, el dia següent al final del termini de 10 dies fixat a l'art. 80.4 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Si aquest dia fos
dissabte o festiu s'ajornaria fins al següent dia hàbil.
13.2. Si tots els documents presentats pels licitadors són correctes, l'acte d'obertura
dels sobres núm. 2 tindrà lloc immediatament després de l'obertura dels sobre núm. 1.
Si cal completar alguna documentació, l'obertura es farà immediatament després de
l'acord definitiu de la Mesa de Contractació sobre l'admissió de les propostes a les
dependències municipals. Si aquest dia fos dissabte s'ajornaria fins el següent dia
hàbil. La Mesa valorarà les ofertes, les classificarà i farà les operacions indicades a

AJUNTAMENT
DE
BASSELLA
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Expedient núm.: CSUB-CPO-2018-01

l'art. 151 del TRLCSP.
Catorzena. Adjudicació i formalització.
14.1. Un cop feta la proposta d'adjudicació, l'alcaldessa classificarà les propostes per
ordre decreixent i requerirà el licitador que hagi obtingut la major puntuació per tal que,
en el termini de 10 dies hàbils presenti els documents que acrediten:
a. El compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o indicació
a l'Ajuntament de què pot obtenir-los. Si ha aportat els documents amb la seva
oferta, no caldrà que ho aporti en aquest tràmit.
b. Que ha constituït la garantia del contracte.
14.2. L’Alcaldia, farà l'adjudicació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de
la data del compliment de les obligacions citades al punt anterior contractació.
14.3. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà en el perfil de contractant
pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=bassella&reqCode=viewDetail&idCap=2094537
14.4. Dins del termini de 5 dies des de la data de notificació de l'adjudicació,
l'adjudicatari haurà de comparèixer a l'Ajuntament per tal de formalitzar el contracte.
Aquest es farà en document administratiu. Si alguna de les parts desitja fer-ho en
escriptura pública les despeses que es produeixin seran a costa seva.
Quinzena. Termini de garantia i devolució de fiança.
15.1. El termini de garantia és de DOS (2) anys a comptar des de la data en què
s'hagin fet totes les actuacions.
15.2. Un cop finalitzat el termini de garantia, si no hi ha impediments, s’autoritzarà el
retorn de la fiança.
Setzena. Resolució de contracte.
16.1. Seran les previstes al Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. Quan
el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, li serà executada la fiança i
a més haurà d'indemnitzar a l'Ajuntament dels danys i perjudicis.
16.2. En cas de resolució del contracte, l’Ajuntament podrà subscriure un contracte pel
procediment negociat sense publicitat amb el licitador que hagi quedat en segona
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posició o bé convocar una nova licitació.
Dissetena. Sancions.
17.1. La demora en lliurar el material suposarà l'aplicació de les sancions a raó de
150€ per dia.
17.2. Les sancions no podran superar el 5% del pressupost total del contracte, per la
qual cosa una vegada s'arribi a aquest límit es resoldrà el contracte.
17.3. Les sancions les imposarà l’Alcaldia.

DILIGÈNCIA per a fer constar que el present plec ha
estat aprovat per acord del Ple de data 31 de gener
de 2018.
Bassella, 19 de febrer de 2018
La Secretària interventora

CPISR-1 C Maria
Teresa Solsona Vila

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Maria Teresa Solsona Vila
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de
Bassella, ou=Secretaria intervenció, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, title=Secretària interventora,
sn=Solsona Vila, givenName=Maria Teresa,
serialNumber=78149784Q, cn=CPISR-1 C Maria Teresa Solsona
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Fecha: 2018.02.19 11:03:44 +01'00'
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT
PER CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I
AMB LA SEGURETAT SOCIAL (SOBRE NÚM. 1)
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal
número ....................
Autoritzo a l'Ajuntament de Bassella a realitzar totes les comunicacions referents a
aquesta licitació a través de l’adreça de correu electrònic indicada.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Personalitat jurídica i representació.
Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitació. Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data ...,
davant el notari de ..., Sr./Sra. ..., amb núm. de protocol ..., i es va inscriure en el Registre
mercantil de ... .
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a
la mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data ..., davant el notari de ..., Sr./Sra.
..., amb núm. de protocol ....
2. Grup empresarial.
Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.
L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina
“..........................” i el conformen les entitats següents:
- ............................
- ............................
3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a
contractar conforme els articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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4. Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap
persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per
contractar amb les corporacions locals.
5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en
el cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents.
Per aquest motiu:
Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l'Ajuntament de ..., a aportar la
documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels
requisits establerts en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en els plecs objecte d’aquesta licitació.
6. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta societat , no forma part cap
de les persones a qui es refereixen les Lleis 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració
General de l’Estat i 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts
càrrecs al servei de la Generalitat. Igualment, que ni aquesta societat, ni cap dels
membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes
d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb l'Ajuntament de ....
7. Que estic/la societat està en possessió de les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica determinades pels plecs aprovats per
l'Ajuntament de ..., i que compto/a amb la documentació acreditativa necessària.
8. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la
normativa vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de ..., signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(segell)
Signat: ......................
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ANNEX 2MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA (SOBRE NÚM. 2)

........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la
societat.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número,
localitat i província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i d’identificació
fiscal número .................... , assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que
regeixen el procediment per contractar el subministrament consistent en “Equipament
amb un sistema de telecontrol els dipòsits de: Ogern, Vilaplana, Tapioles, Altès, Aguilar i
Mirambell”
MANIFESTA
que accepta íntegrament les condicions i obligacions derivades del plec de condicions,
es compromet a complir-les estrictament, i
OFEREIX
SUBMINISTRAR l’objecte contractual de referència pel preu següent:
En xifres
Preu base de licitació
IVA 21 %
Preu d'execució per contracte
En lletres (Només el preu d'execució per contracte)

Bassella, ..... de ...................... de 2018

(segell)
Signat: ........................

