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CONTRACTACIÓ /LB

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Licitació subministrament basat en un acord marc d’homologació celebrat per
l’ATM
Capítol I
DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte del plec.
1.1.- L’objecte d’aquest plec consisteix en establir els pactes i condicions definidors dels
drets i obligacions que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i
extinció del contracte administratiu de Subministraments de personalització dels suports
sense contacte per als títols socials i ambientals de l’AMB.
L’objecte de la present licitació resta dividit en dos lots:
LOT 1: Personalització de les T-Metropolitanes (Gratuïta, Reduïda i Acompanyant) i T-verda
del Municipi de Barcelona.
LOT 2: Personalització de les T-Metropolitanes (Gratuïta, Reduïda i Acompanyant) i T-verda
de la resta de Municipis
Els licitadors que compleixin amb la condició d’estar homologats per l’Autoritat del
Transposat Metropolità (ATM) com a proveïdors de personalització de SUS o PVC amb Xips
d’altres prestacions CIPURSE T o DESFire EV2, poden presentar la seva oferta per a un o
diversos lots.

1.2.- Necessitat i idoneïtat del contracte: Les necessitats administratives a satisfer, la
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació
estan acreditats a l’expedient.
CPV: 30162000-2 Targetes intel·ligents
2.- Normativa del contracte.
2.1. El contracte es regirà:
a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars i pel de prescripcions
tècniques.
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b) Per la resta de la normativa legal aplicable.
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2.2. El contractista està obligat, així mateix, a complir amb tota la normativa legal i
especialment amb les normes de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i
mediambientals que siguin aplicables, quedant l’Àrea Metropolitana de Barcelona totalment
alliberada de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l’incompliment d’aquestes
obligacions.
2.3. És aplicable al contracte la legislació i normativa espanyola i específicament a la
normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir a la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
General de Protecció de dades).
3.- Interpretació del contracte.
3.1.De conformitat amb allò establert als articles 189 a 191 de la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
apareguin en relació al seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
3.2.Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar-se dins dels límits i amb
subjecció a les previsions de la llei, especialment les contemplades a l’article 191 de la
LCSP.
3.3.Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació
i resolució d’aquest contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual
seran immediatament executius, i un cop exhaurida la via administrativa, podran ésser
impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu davant els jutjats i tribunals de
Barcelona, conforme allò disposat a la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, amb renúncia
expressa del contractista a la jurisdicció dels Tribunals del seu domicili.
4.- Condicions que han de reunir els licitadors.
4.1.Aquesta contracte està basada en l’homologació celebrada per l’ATM. En conseqüència,
podran participar a la licitació empreses homologades com a resultat del citat acord
d’homologació.
Els licitadors hauran d’estar homologats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com
a proveïdors de personalització de SUS o PVC amb Xips d’altres prestacions CIPURSE T o
DESFire EV2.
4.2.Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les circumstàncies
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que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, i que acreditin
la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
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4.3.Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si
s’escau, siguin exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte
del contracte.
4.4.En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobarse compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals.
4.5.D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la licitació
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres
empreses licitadores.

5.- Pressupost base de licitació.
5.1.Els preus unitaris màxims de licitació són els següents:
LOTS 1 i 2

2021
P1. T-metropolitana i T-verda
amb carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb carta i
sense document de pagament

CONTRACTE
2022

2023

PRÒRROGA
2024

0,55 €

0,65 €

0,75 €

0,75 €

0,52 €

0,62 €

(*)

(*)

(*) Pel càlcul del pressupost de licitació s’han tingut en compte els preus de la personalització de la Tmetropolitana i de la T-verda amb carta i document de pagament pels anys 2021-2024 i de la personalització
de la T-metropolitana amb carta i sense document de pagament pels anys 2021 i 2022.
Atès que és possible que s’incorporin nous mètodes i canals de pagament amb el funcionament de la Tmobilitat que podrien permetre prescindir dels documents de pagament en un futur, i donada la incertesa
en el cobrament d’una tarifa per a la targeta T-verda, es fa necessari fixar un preu unitari màxim de licitació,
tot i que en el càlcul del pressupost no està inclòs, per a la personalització de la T-metropolitana amb carta
i sense document de pagament pels anys 2023-2024, i que quedaria establert en 0,72€ la unitat pel 2023 i
el mateix preu pel 2024, i per a la personalització de la T-verda amb carta i sense document de pagament
pels anys 2021-2024, que quedaria fixat amb els mateixos preus i per a cadascun dels anys de contracte
que la T-metropolitana amb carta i sense document de pagament (P.2.).

Aquests preus són sense IVA i inclouen materials, personalització, cartes d’acompanyament,
sobres, manipulació i enviament de les comandes a l’empresa o empreses encarregades del
repartiment.
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En cas d’execució de la pròrroga, els preus oferts per l’any 2023 seran d’aplicació el 2024,
donat que el volum de producció és el mateix, i per tant, el valor estimat de la pròrroga per
l’any 2024 serà el mateix que per l’any 2023.
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Així el pressupost màxim d’adjudicació per cada lot és l’import que seguidament es detalla
per a cadascun d’ells, IVA exclòs sense incloure la possible prorroga:

CONTRACTE

LOT 1

TOTAL
CONTRACTE

2021

2022

10%
retenció

2023

95.845,25

73.608,75

19.739,15

27.937,50

217.130,65

LOT 2

63.297,00

55.386,50

15.558,35

36.900,00

171.141,85

TOTAL

159.142,25

128.995,25

35.297,50

64.837,50

388.272,50

5.2.El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, es a dir:
a) la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques.
b) Les despeses, si s’escau, de formalització del contracte.
c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del
contractista en la seva execució.
d) Els cost de totes les càrregues laborals.
e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la
sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució
del contracte, si es que procedeixen.
5.3. El valor estimat del contracte ascendeix a 453.110,00 € considerant tots els lots i la
possible prorroga.
CONTRACTE
2021

2022

10%
retenció

TOTAL
2023 CONTRACTE

pròrroga
2024

TOTAL
VEC

LOT 1

95.845,25

73.608,75 19.739,15 27.937,50

217.130,65

27.937,50 245.068,15

LOT 2

63.297,00

55.386,50 15.558,35 36.900,00

171.141,85

36.900,00 208.041,85

TOTAL 159.142,25 128.995,25 35.297,50 64.837,50

388.272,50

64.837,50 453.110,00

5.4. El pressupost base de licitació als efectes del que disposa l’article 100 de la LCSP
incloent el 21% d’IVA ascendeix a QUATRE- CENTS SEIXANTA-NOU MIL VUIT-CENTS
NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (469.809,73€), dels quals 388.272,50
corresponent a la base imposable i 81.537,23 a la partida independent de l’IVA.
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TOTAL
CONTRACTE

89.066,59

10%
retenció
23.884,37

33.804,38

262.728,09

67.017,67

18.825,60

44.649,00

207.081,64

156.084,26

42.709,97

78.453,38

469.809,73

2021

2022

LOT 1

115.972,75

LOT 2

76.589,37

TOTAL

192.562,12

2023

Combinant les quantitats establertes en el plec de condicions tècniques i els preus unitaris
de licitació tenim els següents càlculs per a cada lot distribuït entre les anualitats del
contracte:

ANY 2021

LOT 1
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

LOT 2
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

Preus
unitaris
s/ IVA

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,55 €

55.305

30.417,75 €

6.387,73 €

36.805,48 €

0,52 €

117.075

60.879,00 €

12.784,59 €

73.663,59 €

0,55 €

8.270

4.548,50 €

955,19 €

5.503,69 €

Preus
unitaris
s/ IVA

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,55 €

48.630

26.746,50 €

5.616,77 €

32.363,27 €

0,52 €

64.800

33.696,00 €

7.076,16 €

40.772,16 €

0,55 €

5.190

2.854,50 €

599,45 €

3.453,95 €

Preus
unitaris
s/ IVA

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL
a/IVA

0,65 €

53.625

34.856,25 €

7.319,81 €

42.176,06 €

ANY 2022

LOT 1
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
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0,62 €

58.625

36.347,50 €

7.632,98 €

43.980,48 €

0,65 €

3.700

2.405,00 €

505,05 €

2.910,05 €

IVA

TOTAL a/IVA

Preus
unitaris s/
IVA

Quantitats TOTAL s/IVA

0,65 €

53.300

34.645,00 €

7.275,45 €

41.920,45 €

0,62 €

31.200

19.344,00 €

4.062,24 €

23.406,24 €

0,65 €

2.150

1.397,50 €

293,48 €

1.690,98 €

ANY 2023

LOT 1
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

LOT 2
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

Preus
unitaris s/ Quantitats
IVA

TOTAL
s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,75 €

32.000

24.000,00 €

5.040,00 €

29.040,00 €

0,75 €

5.250

3.937,50 €

826,88 €

4.764,38 €

TOTAL
s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

Preus
unitaris s/ Quantitats
IVA
0,75 €

46.500

34.875,00 €

7.323,75 €

42.198,75 €

0,75 €

2.700

2.025,00 €

425,25 €

2.450,25 €

6.- Revisió de preus.
Atès el termini d'execució dels treballs no procedeix revisió de preus d'acord amb l'article
103 de la LCSP.
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7.- Consignació pressupostària.
La despesa a que fa referència la clàusula 5.1 anterior, amb inclusió de l'IVA que
correspongui, es satisfarà de la manera següent:
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Exercici

2021

LOTS
Lot 1
Lot 2

TOTAL 2021

2022

Lot 1
Lot 2

Retenció
10% preu

Lot 1
Lot 2

TOTAL 2022

2023

Lot 1
Lot 2

TOTAL 2023
TOTAL CONTRACTE
(2021-2023)

Import
Funcional Orgànica Econòmica s/IVA
21%IVA
44000
T6010
22711
91.296,75 19.172,32
44001
T6010
22791
4.548,50
0,00
44000
T6010
22711
60.442,50 12.692,93
44001
T6010
22791
2.854,50
0,00
44000
T6010
22711 151.739,25 31.865,25
44001
T6010
22791
7.403,00
0,00
44000
T6010
22711
71.203,75 14.952,79
44001
T6010
22791
2.405,00
0,00
44000
T6010
22711
53.989,00 11.337,69
44001
T6010
22791
1.397,50
0,00
44000
T6010
22711
18.650,05
3.916,51
44001
T6010
22791
1.089,10
0,00
44000
T6010
22711
14.930,65
3.135,44
44001
T6010
22791
627,70
0,00
44000
T6010
22711 158.773,45 33.342,43
44001
T6010
22791
5.519,30
0,00
44000
T6010
22711
24.000,00
5.040,00
44001
T6010
22791
3.937,50
0,00
44000
T6010
22711
34.875,00
7.323,75
44001
T6010
22791
2.025,00
0,00
44000
T6010
22711
58.875,00 12.363,75
44001
T6010
22791
5.962,50
0,00
44000
T6010
22711 369.387,70 77.571,43
44001
T6010
22791
18.884,80
0,00

Import
a/IVA
110.469,07
4.548,50
73.135,43
2.854,50
183.604,50
7.403,00
86.156,54
2.405,00
65.326,69
1.397,50
22.566,56
1.089,10
18.066,09
627,70
192.115,88
5.519,30
29.040,00
3.937,50
42.198,75
2.025,00
71.238,75
5.962,50
446.959,13
18.884,80

(*)A la partida pressupostària T6010 44001 22791 l’IVA és deduïble segons art. 94 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

8.- Termini màxim d'execució.
La durada del contracte serà des de la formalització del contracte, fins el 31 de desembre de
2023 amb possibilitat de pròrroga per un any addicional.
El licitador ha de complir els terminis parcials (de lliurament) descrits en el Plec de
prescripcions tècniques.
Capítol II
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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9.- Procediment d’adjudicació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2278646 8Q45K-BOPEJ-AHNBM B60C35AD65D56791996E62388E56FA55E6A5D432) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

La contractació basada en un acord marc es tramitarà de forma ordinària, està subjecte a
regulació harmonitzada i es durà a terme de conformitat a allò que estableix l’article 221 de
la LCSP i l’acord d’homologació celebrat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i
certificat del qual, obra en l’expedient.
10.- Criteris d’adjudicació.
Les proposicions presentades rebran una qualificació per cadascun dels lots, sobre un
màxim de 22 punts, d’acord amb els criteris de valoració

Criteris d’adjudicació
1. Preu ofertat
2. Termini lliurament
3. Disposar de certificacions ISO 9001 i ISO 14001
vigents o equivalents
.4 Acreditació de Transport sostenible per les
entregues dels lots a l’empresa o empreses de
repartiment
TOTAL

14
4
2
2

22

La valoració quantificable de forma automàtica tindrà en compte l’oferta econòmica així com
els terminis de lliurament de cadascuna de les proposicions presentades, la disposició de
certificacions ISO i l’acreditació de disposar de transport sostenible. La valoració es farà
d’acord amb els criteris que es detallen a continuació.
Preu ofertat (fins a 14 punts)
Els licitadors hauran de presentar una baixa expressada en percentatge que serà la que
s’apliqui per a tota la durada del contracte.
Es puntuarà cada baixa, (B) expressada en percentatge respecte els preus unitaris de
licitació (IVA exclòs) en funció de la següent fórmula, on “P” és la puntuació obtinguda i “Bm”
la baixa màxima de totes les ofertes presentades.
𝑃=

𝐵 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
𝐵𝑚

Aquest càlcul es farà per puntuar cadascun dels lots contractuals.
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Amb l’aplicació de la fórmula anterior, l’oferta amb major baixa serà la que obtindrà el màxim
de puntuació, és a dir, 14 punts i coincidirà amb la baixa màxima.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2278646 8Q45K-BOPEJ-AHNBM B60C35AD65D56791996E62388E56FA55E6A5D432) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Aquelles ofertes que facin una baixa del 0% (no facin baixa respecte els preus unitaris de
licitació) obtindran 0 punts.
No es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen més puntuació com més
econòmiques siguin, de manera directament proporcional. D’aquesta manera, es garanteix
una competència efectiva entre les empreses licitadores i no les desincentiva a que presentin
una bona oferta econòmica.
En el següent exemple hipotètic de concurrència d’ofertes es mostren aquestes
característiques:
Oferta número

Empresa

%Baixa proposada

1
2
3
4
5

Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

Puntuació
obtinguda
0,00
3,50
7,00
10,50
14,00

OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Es consideraran anormals o desproporcionades en relació als valors de la variable “B” (baixa
percentual ofertada) les proposicions que es trobin en els següents supòsits:
-

Quan concorri un únic licitador, si el licitador ofereix una baixa “B” de més del 25%
respecte als preus unitaris de licitació.

-

Quan concorrin dos licitadors, l’oferta que ofereixi una baixa “B” considerada superior a
l’altra en més de 20 unitats percentuals.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que ofereixin una baixa “B” considerada superior en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes presentades. No
obstant això, s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana la menor baixa quan sigui
inferior en més de 15 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 20 unitats percentuals respecte la
mitjana aritmètica considerada de les tres ofertes presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que ofereixin una baixa “B” considerada
superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes
presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin inferiors a
l'esmentada mitjana en més de 15 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el cas indicat. En qualsevol cas, si el
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nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les
tres ofertes que ofereixin major baixa.
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Quan una oferta sigui considerada anormal o desproporcionada, l’AMB durà a terme el
procediment previst a tal efecte a l’article 149 de la LCSP.

Termini lliurament (fins a 4 punts)
En la valoració d’aquest criteri s’aplicarà el barem següent:
TERMINI
TI = 2 DIES
TI = 1 DIA
on,
i:
T i:

PUNTUACIÓ
2 punts
4 punts

1....n; essent “n” el nombre de proposicions admeses.
Termini de lliurament ofert per l’empresa “i”.

Disposar de normativa ISO (2 punts)
Disposar de certificacions ISO 9001 i ISO 14001 vigents o equivalents. Hauran de presentar
certificacions vigents de que disposin per al control de la qualitat.
En el cas de que es disposi de les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 o equivalents es
puntuarà amb 2 punts. Si no es disposa la puntuació serà de 0 punts.

Disposar de transport sostenible (2 punts)
Acreditació de Transport sostenible per les entregues dels lots a l’empresa o empreses de
repartiment. Hauran de presentar declaració responsable/certificacions vigents de que
disposin per al control de la qualitat.
En el cas de que es disposi de transport sostenible de lliurament dels lots a l’empresa o
empreses de repartiment amb vehicles sostenibles la puntuació serà de 2 punts. Si no es
disposa la puntuació serà de 0 punts.
11.- Garantia provisional.
D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no hauran de constituir
garantia provisional.

12.- Propostes dels interessats.
12.1. Les propostes dels interessats s’hauran de subjectar a tot allò previst a les clàusules
del present Plec i al Plec de condicions tècniques i als criteris detallats a l’homologació. La
seva presentació suposa l’acceptació íntegra i incondicionada per part del proposant del seu
contingut.
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12.2. L'import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost màxim
de licitació establert a la clàusula 5.1 del present Plec. A més a més les ofertes dels
participants no podran superar aquelles fixades a la seva oferta d’homologació.
- Les ofertes es presentaran a través de la Plataforma de contractes del sector públic elicita i el seu contingut serà confidencial fins el moment fixat per a la seva obertura.
Les empreses convidades estaran obligades a presentar oferta vàlida en els termes
fixats a la convocatòria.
12.3. Les proposicions es presentaran en la data que s’indiqui a l’anunci de convocatòria,
sent de 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació. Si aquest dia coincideix en dissabte
o festiu, l’admissió es traslladarà al següent dia hàbil.
L’anunci d’aquesta licitació es publica al Perfil del Contractant.
La documentació estarà disponible en:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
12.4. Les ofertes o proposicions es presentaran en 1 ÚNIC DOCUMENT, signat
digitalment pel licitador o persona que el representi. Es farà constar la denominació de
la licitació, la menció del seu contingut i el nom o raó social del candidat, incloent-hi direcció,
telèfon, fax i adreça de correu electrònic.
12.5. Els licitadors han de presentar-se electrònicament a través de l’eina integrada en la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&s
et-locale=ca_ES), la qual incorpora, entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació
telemàtica d’ofertes i un cop dins l’anunci de licitació podreu accedir a una guia explicativa.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant un únic arxiu digital.

SOBRE ÚNIC
Portarà la denominació:
Exp. 901653/21: “OFERTA PER PARTICIPAR EN LA CONTACTACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
DELS
TREBALLS
DE
PERSONALITZACIÓ DELS SUPORTS SENSE CONTACTE PER ALS TÍTOLS
SOCIALS I AMBIENTALS DE L’AMB
1)

Acreditació de la representació
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 En el cas que la persona que signi l’oferta sigui diferent a la que va ser homologada,
poder bastant a l’efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, validat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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 DNI del signant de l’oferta.
2) Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per contractar d'acord amb
el model següent:
En/Na ..... amb NIF núm....... en nom propi (o en representació de l’empresa .........., en
qualitat de... i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ...... en data ..... i amb
número de protocol..... CIF número ...... domiciliada a ....... carrer...... declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 84 a 97
de la LCSP i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques/està exempt (si procedeix) de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Lloc, data i signatura del licitador.
Si el licitador és una empresa estrangera, la declaració responsable haurà d’incloure
la declaració de submissió a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per resoldre totes les incidències que poguessin sorgir
del contracte, amb renúncia al fur estranger que li correspongui.
3) Dades de contacte del licitador, que comprenguin obligatòriament la designació d’una
adreça de correu electrònic que serà utilitzada, en el seu cas, per a la comunicació
d’incidències en el procés de licitació i, singularment, de l’existència de deficiències
esmenables de la documentació presentada. La participació a la convocatòria comporta
l’acceptació, per part dels licitadors i, a aquests efectes, d’aquest mitjà de comunicació,
essent responsabilitat del licitador atendre la bústia de l’adreça de correu facilitada i les
conseqüències que resultin del desconeixement per la seva part, per manca d’operativitat
de l’adreça facilitada, de les incidències que s’hagin intentat comunicar.
4) Oferta. D’acord amb la clàusula 14 del present Plec de Clàusules Administratives
13.- Qualificació de la documentació general
Acabat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a la qualificació de la
documentació general continguda en el sobre presentat pels licitadors, i si s'observessin
defectes materials en la documentació presentada, es notificarà per correu electrònic a
l’adreça designada a les dades de contacte al licitador corresponent, alhora que es deixarà
constància de l’esmentada notificació a l’expedient, i se li concedirà un termini no superior a
tres dies hàbils perquè ho solucioni. Ara bé, si la documentació d’un licitador contingués
defectes substancials o deficiències materials no solucionables, no serà admès a la licitació.
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L’òrgan de contractació podrà negociar amb els interessats que reuneixin els requisits de
capacitat i solvència exigits, els aspectes tècnics i econòmics de les seves ofertes, vetllant
per a que tots els interessats rebin el mateix tracte i en especial no facilitant, de forma
discriminatòria, informació que pugui atorgar avantatges a algun o alguns dels interessats
en relació a la resta.
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14.- Presentació de la oferta
PROPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS TREBALLS
DE PERSONALITZACIÓ DELS SUPORTS SENSE CONTACTE PER ALS TÍTOLS
SOCIALS I AMBIENTALS DE L’AMB.
El senyor / la senyora (nom i cognoms) amb DNI * i residència a (localitat), carrer *, número
* assabentat/ada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la contractació
del subministrament dels treballs de personalització dels suports sense contacte per
als títols socials i ambientals de l’AMB LOT.... de les condicions i requisits que s’exigeixen
en els Plecs de prescripcions tècniques i de les clàusules administratives particulars, es
compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar aquests treballs amb
estricta subjecció als esmentats requisits i condicions i conforme a la proposta formulada en
el present sobre, en els termes següents.
-

Per la baixa de *% (indicar l’import en números i lletres)

-

Terminis màxims d’execució dels processos exposats en l’apartat 4 del present plec de
condicions tècniques, expressats en nombre de dies laborables (dilluns a divendres)
entre l’endemà de la comunicació de cada ordre de comanda i la posada a disposició de
les targetes en la forma i el lloc indicat.

-

Disposar de normativa ISO:Per tal de valorar positivament a les empreses la qualitat dels
processos que gestionen i el seu mínim impacte en el medi ambient s’estableix un criteri
basat en la disposició de les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 o equivalents.

-

Disposar de transport sostenible: Acreditació de Transport sostenible per les entregues
dels lots a l’empresa o empreses de repartiment mitjançant declaració
responsable/certificacions.

Lloc, data i firma del proponent.
(*instruccions): S’especificaran els preus unitaris que s’oferten per aplicar cada any de contracte
per a cadascun dels lots i tenint en compte els límits establerts en el mateix apartat. S’utilitzarà
la taula tipus següent per a cada any de contracte i per a cada lot:
D’igual manera s’ha de presentar oferta per a les anualitats de 2023 en el cas que finalment tant
la t-metropolitana com la t-verda fos amb carta i sense document de pagament. De conformitat
amb l’establert a la clàusula 5.1 del present plec.
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P1. T-metropolitana i T-verda amb carta i
document de pagament
P2. T-metropolitana i T-verda amb carta i
sense document de pagament
A efectes de facturació, en quadre a part, per a cada any, els preus unitaris hauran d’estar
desglossats, com a mínim, de la manera següent:









Personalització física i lògica del suport amb les característiques fixades en el plec.
full suport carta comunicació segons condicions fixades en el plec.
full suport document de pagament bancari segons condicions fixades en el plec.
personalització carta comunicació.
personalització document de pagament bancari.
plegat d’1 document i ensobrat amb targeta.
plegat de 2 documents i ensobrat amb targeta.
sobres segons condicions fixades en el plec.

15.- Classificació de les ofertes
15.1. L’òrgan de contractació classificarà les proposicions presentades per ordre decreixent
i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més aventatgosa perquè en el termini de
10 dies hàbils presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’haver constituït la
garantia definitiva, si així es va demanar, així com el compliment d’altres requisits fixats a
aquest plec.
15.2. En el cas de no complimentar-se degudament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació al següent licitador d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes.

16.- Adjudicació del contracte.
16.1.L’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor del
licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que estableix l’article 145
de la LCSP valorada segons els criteris fixats a l’acord marc i al present plec, sempre que
aquest hagi presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels
requisits exigits, de conformitat al que s’estableix a la clàusula 15.
16.2.L’acord d’adjudicació serà notificat als candidats en la forma prevista a l’article 221.6 f)
de la LCSP. Podà doncs ser substituïda per la publicació al perfil del contractant.
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16.3. Notificada l’adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
de recursos sense que s’hagi interposat, la documentació que acompanya a les proposicions
quedarà a disposició dels interessats. Si aquests no retiressin la seva documentació dins
dels tres mesos següents a la data en que se’ls notifiqui l’adjudicació, l’administració no
estarà obligada a seguir-la custodiant, a excepció dels documents justificatius de la garantia
provisional, que es conservaran pel seu lliurament als interessats.
16.4. . El licitador que hagi presentat la millor oferta, haurà de constituir a disposició de
l’òrgan de contractació una garantia del 5% del preu final oferta per aquests, exclòs l’IVA
d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP.

Capítol III FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

17.- Formalització del contracte.
De conformitat al que estableix l’article 153, en consonància amb l’article 36.3 de la LCSP,
no serà necessària la formalització del contracte i la formalització s’entendrà realitzada amb
la signatura d’acceptació de la resolució de l’adjudicació per part del contractista en un
termini màxim de 5 dies, transcorregut el qual sense acceptació s’entendrà per rebutjada
l’adjudicació i es procedirà a una nova adjudicació al següent classificat.

Capítol IV EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

18.- Responsable dels treballs.
18.1. La Direcció de serveis que ha proposat la contractació designa a la tècnica Raquel
Blanc García, amb titulació adequada i suficient, com a responsable dels treballs.
18.2. Conforme allò establert a l’article 62 de la LCSP, seran funcions del responsable:
a) Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les obres i instruccions
adients per aconseguir els objectius dels treballs i la seva adequació al interès
públic perseguit.
b) Donar compte al Director de Serveis de les incidències que sorgeixin en la
realització dels treballs contractats.
19.- Lloc de la realització dels treballs.
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La realització del contracte es durà a terme en les dependències del contractista i si les
necessitats ho requereixen, en les oficines de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les targetes, juntament amb els altres elements ensobrats, hauran d’arribar a l’empresa o
empreses de repartiment ensobrades i classificades per codis postals i alfabèticament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2278646 8Q45K-BOPEJ-AHNBM B60C35AD65D56791996E62388E56FA55E6A5D432) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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20.- Obligacions del contractista.
20.1.El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al
present Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i a
les ordres i instruccions que, si s’escau, doni el responsable dels treballs.
20.2.Conforme el que disposa l’article 197 de la LCSP l’execució del contracte es realitzarà
a risc i ventura del contractista.
20.3.Serà obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la
LCSP, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o mitjans que
d’ell depenguin, es causi a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte.
20.4.Igualment d’acord amb l’article 311 de la LCSP, serà responsable dels danys i perjudicis
que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’administració com a tercers, per
defectes o insuficiències tècniques del seu treball i de les prestacions o serveis realitzats, o
per errades materials, omissions o infraccions de preceptes legals o reglamentaris.
20.5.El contractista s’obliga a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals i de seguretat
i salut al treball i d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva entre
dones i homes, fiscal, de protecció de dades, en matèria mediambiental.
20.6.El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, informacions i
antecedents, que no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats o en tingui
coneixement amb ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació.
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la
nomes a personal autoritzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor
realitzi referent al servei que presta a l’AMB haurà de ser aprovat prèviament pel client.
20.7.L'Àrea Metropolitana de Barcelona adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte
del contracte, si fos el cas, des del seu inici, essent responsabilitat del contractista els
perjudicis que es puguin ocasionar contra aquest dret de propietat, per actuacions de les
que sigui directament o indirectament responsable.
La propietat intel·lectual dels treballs fets a l’empara d’aquest contracte pertany a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats no
es poden emprar sense la deguda autorització prèvia del client.
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L’accés a la informació o productes protegits per la propietat intel·lectual necessaris per
desenvolupar el treball no es poden emprar sense la deguda autorització prèvia.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes
derivats d’aquests plec corresponen únicament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
20.8 Compartició de recursos: Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de
recursos tècnics (infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del
contracte serà prèviament justificada al client amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos,
que aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, maquinari i/o programari propietat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona exclusivament per a l’ús o benefici de l’AMB.
20.9. Seguretat: L’empresa contractista o les persones físiques, actant directament o
indirectament sota la seva responsabilitat, no poden realitzar cap acció que comprometi els
sistemes d’informació i comunicacions de l’AMB, així com dels serveis que suporten i la
informació i dades que contenen, durant l’execució dels projectes.
20.10. Com a condició especial d’execució, es requereix que s’utilitzi paper reciclat en tots
els sobres, cartes i altres documents de gestió.

21.- Obligacions del contractista en matèria de transparència.
21.1. Transparència general: l’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions
percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats
dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del
volum general de l’empresa.
21.2. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès,
aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret
d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
21.3.Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la
informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.

22.- Clàusula de Bon Govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les
obligacions següents:
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b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
f)

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la
legalitat vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.
23.- Clàusula sobre protecció de dades personals
Durant l'execució del contracte l'adjudicatari haurà de tractar dades personals en nom de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona o de tercers en el seu nom. La descripció del tractament
de dades personals es correspon a:
- Finalitat: Personalització de les targetes objecte del contracte.
- Tipologia de dades: dades identificatives
Dades identificatives: nom, cognom, DNI, Edat, municipi de residència, adreça,
correu electrònic, telèfon...
Si així ha establert o en el supòsit que l’adjudicatari hagués d’accedir a dades personals
responsabilitat d’AMB o de tercers a qui dona servei, l’adjudicatari assumirà la condició
d’encarregat de tractament i haurà de tractar-les amb la finalitat que motivi l’accés, d’acord
les instruccions que li indiqui prèviament AMB i segons el que s’estableix en el aquest punt.
L’adjudicatari es compromet a complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, i concretament a les obligacions següents:
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a) Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la
que tingui accés únicament i exclusivament per a les finalitats
relacionades directament amb el servei definides, restant expressament
prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
b) Garantir la confidencialitat, reserva i estricte deure de secret respecte a
la informació i les dades personals a les que puguin accedir per a la
prestació dels serveis. L’adjudicatari haurà de tenir regulat el Deure de
Secret amb els seus treballadors i col·laboradors. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà de forma indefinida, fins i tot després de la
finalització del contracte.
c) Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en
funció del nivell de risc associat a la informació, l’establert en els Plecs
Tècnics i en tot cas, pel definit per AMB a l’inici del projecte i durant tota
la durada del mateix. Així com les definides a la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, en les
previsions que es mantenen vigents, les de l'Esquema Nacional de
Seguretat i a totes aquelles que siguin d’aplicació.
d) No realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de fora de l'Espai Econòmic Europeu.
e) Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades
personals a AMB en un termini no superior a 24 hores a l’adreça
electrónica dpd@amb.cat, així com aquelles que s’indiquin a l’inici del
contracte.
f)

Segons l’establert en la clàusula 25.2. del presents Plecs, l’empresa
adjudicatària no podrà subcontractar cap servei
objecte de la
contractació. Tota subcontractació haurà de ser regulada amb un
contracte entre l’encarregat i l’empresa subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables a
l’adjudicatari recollits en aquest plec de condicions.

g) Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la
que es posi de manifest on han d’estar ubicats els servidors i des d’on
s’hagin de prestar els serveis associats als mateixos, segons l’Annex III
d’aquests Plecs.
h) En el supòsit que una persona interessada es dirigeixi a l’adjudicatari per
exercir els seus drets sobre el tractament de dades personals d'acord
amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades haurà la
sol·licitud a Assessoria Jurídica d’AMB en un termini no superior a 5 dies.
i)

L’accés i tractament de la informació i dades personals es considera
estrictament temporal per a la prestació del servei, sense que concedeixi
cap mena de dret o titularitat sobre la informació tractada. En aquest
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j)

L’adjudicatari assumeix la responsabilitat davant d’AMB i de tercers per
als possibles danys i perjudicis que pugui rebre com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions definides, incloent les possibles
sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades
personals.

k) AMB es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació de les
obligacions de l’adjudicatari.

S’informa a l’adjudicatari que AMB tractarà les dades personals de les persones que
intervenen en el marc dels serveis per la gestió del servei. Aquestes dades seran
conservades després de la finalització del contracte per garantir el compliment de la
legislació i les competències d’AMB. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels
seus drets adreçant-se a Serveis Jurídics, amb l’assumpte “Exercici de Drets”, Àrea
Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé
per instància genèrica del portal web.
24.- Despeses per compte del contractista.
El Contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la licitació,
formalització i compliment del contracte.
25.- Pagament del contracte.
25.1. El pagament del preu del contracte es realitzarà d’acord amb les especificacions
descrites en aquesta clàusula. En la factura, el contractista haurà d’incloure les dades o
requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el
Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Es faran pagaments mensuals contra factura de les empreses licitadores. La despesa
corresponent a la Targeta Verda Metropolitana es facturarà apart.
25.2. El contractista haurà de presentar la factura al registre de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en un termini màxim de dos dies naturals des de la prestació del servei. A la
factura s’indicarà el servei de l’AMB responsable del contracte, el número de l’expedient i el
número de document comptable.
Les factures s’hauran d’emetre obligatòriament de manera electrònica. La seva emissió es
podrà fer les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any entrant a l’apartat “Tràmits” de la web
de l’AMB http://www.amb.cat/factura-electronica o bé entrant directament a la bústia
electrònica de l’AMB a través del link:
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https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.
25.3. El contractista haurà de presentar la factura conjuntament amb el document
“Certificacions tributàries de contractistes i subcontractistes” (model 01C de l’Agència
Tributària), exigit per l’article 43.1 f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
En cas que no es presenti aquest document, quedarà en suspens l’ordenació de pagament
fins a la seva efectiva aportació, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
25.4. L’Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d’abonar l’import de la factura en els terminis,
condicions i amb els efectes previstos a l’article 198.4 de la LCSP.
25.5. La presentació de la factura o del certificat previstos als apartats anteriors fora dels
terminis previstos a la present clàusula interromprà el còmput del termini màxim de pagament
previst a l’article 198.4 de la LCSP.
25.6. El pagament serà mensual en base a les tasques realitzades.
26.- Compliment dels terminis i penalitats
26.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos al
present Plec. En el cas de demora en el compliment dels terminis, per causa que li sigui
imputable, l’administració podrà optar, indistintament, conforme s’estableix a l’article 193 de
la LCSP, per la resolució del contracte o per la imposició d’una penalitat.
Atesa l’especial transcendència que l’incompliment dels terminis de realització de les
tasques té en la gestió de les targetes, de manera particular en els serveis rebut pels
ciutadans que en són beneficiaris, s’estableix un sistema de penalitzacions que sanciona
econòmicament aquests incompliments.
Degut a la importància que té per als usuaris poder rebre a temps les targetes metropolitanes
per poder desplaçar-se en transport públic, si en un any s’arribés a superar el 50% de les
ordres incomplertes o bé s’arribés a superar el 30% de les ordres incomplertes durant dos
anys, es podria procedir a la resolució del contracte.
26.2. La imposició de la penalitat no exclou la indemnització a que pugui tenir dret
l’administració pels danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.
26.3. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l’Administració.
26.4. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al
contractista, l'Administració podrà, a petició d'aquest o bé d'ofici, concedir la pròrroga per un
temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de menor, d'acord
amb allò que disposa l'article 195.2 de la LCSP.
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24.5. Atesa l’especial transcendència que l’incompliment dels terminis de realització de les
tasques té en la gestió dels títols socials i ambientals de l’AMB, i de manera molt particular
en el servei rebut pels ciutadans que en són beneficiaris, s’estableix un sistema de
penalitzacions que sanciona econòmicament aquests incompliments.
S’entendrà que s’ha incomplert el termini d’una ordre de comanda quan el nombre de dies
laborables (dilluns a divendres no festius) transcorregut entre l’endemà de la comunicació
de la disponibilitat dels fitxers de comanda en els aplicatius corresponents, i la data de
posada a disposició del producte del fitxer a l’empresa encarregada del repartiment superi
el termini ofert per l’adjudicatari en la licitació.
La penalització imposada per l’incompliment de terminis en una ordre de comanda serà un
percentatge de l’import econòmic de l’ordre que es determinarà mitjançant les taules
següents, que tenen en compte el temps d’incompliment i el nombre d’incompliments
acumulat.
Dies d’incompliment

Nombre de comandes
incomplertes acumulat
(per a cada lot)

1-2

3-5

>5

0–8
9 – 60
61-100
>100

3%
4%
7%

4%
5%
8%

2%
5%
7%
10%

Periòdicament s’avaluaran els eventuals incompliments d’ordres de comanda, i en cas de
resultar penalització l’import es comunicarà a l’adjudicatari i es deduirà al finalitzar l’any
mitjançant un abonament.

27.- Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució del servei objecte
del contracte.
27.1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona valorarà i establirà si els treballs realitzats pel
contractista s’adeqüen a les prescripcions establertes per a la seva correcta execució i
compliment. En el seu cas, requerirà l’execució de les prestacions contractades i la correcció
o esmena de deficiències observades amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs
efectuats no s’ajusten al servei contractat, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables al contractista, l’Àrea Metropolitana de Barcelona el podrà rebutjar, i restarà
exempta de l’obligació de pagament o, si és el cas, tindrà dret a la recuperació del preu
satisfet.
27.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respondrà de la correcta
realització dels mateixos i dels defectes que hi poguessin haver.
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27.3. El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal
executats siguin conseqüència d’una ordre d’aquesta Àrea Metropolitana.
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27.4. L’Àrea Metropolitana de Barcelona podrà exigir l’esmena per part del contractista, en
un termini no superior a 1 mes dels defectes, insuficiències tècniques, errades materials,
omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que pugui tenir l’encàrrec objecte
d’aquesta contractació i que siguin imputables al contractista.
27.5. Si el contractista realitzés defectuosament l’objecte del contracte, o no corregís les
deficiències o defectes detectats en el termini atorgat, l’òrgan de contractació podrà optar
per resoldre el contracte amb incautació de la garantia constituïda o be imposar-li una
penalització econòmica proporcional a la gravetat de l’incompliment que es fixa en un màxim
de 2 euros /dia per cada 1.000 euros del preu del contracte, a comptar des del dia en que se
li va donar l’ordre de corregir i el termini per fer-ho, sense que pugui superar-se el 10% del
pressupost del contracte.

28.- Cessió i subcontractació.
28.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida la
cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament
autorització de l’òrgan de contractació i sempre i quan es compleixin els demés requisits i
condicions establertes per llei.
28.2 Atesa la naturalesa i les condicions del contracte queda expressament prohibida la seva
subcontractació.

Capítol V
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
29.- Modificació.
29.1. El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma als
articles 203 a 207 de la LCSP, regulat en la subsecció 4a, secció 3a, Llibre II, Títol I.
29.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament la seva execució,
la modificació del contracte, i ambdues parts hauran de subscriure la corresponent addenda
al contracte inicial, d’acord amb allò establerta l’article 203 de la LCSP, en relació amb
l’article 153 de l’esmentada normativa.

30.- Suspensió del treball objecte del contracte.
30.1 Si l’administració acordés la suspensió del contracte o aquesta tingués lloc per aplicació
del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà un acta en que, conforme disposa
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l’article 208.2 de la LCSP, es consignaran les circumstàncies que ho han motivat i la situació
de fet en l’execució del contracte.
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30.2. Acordada la suspensió, l’administració indemnitzarà el contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest, que es xifraran d’acord amb allò previst als
apartats 2 i 3 de l’article 313 de la LCSP.

Capítol VI
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

31.- Compliment del contracte.
31.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
del seu objecte, de conformitat amb allò establert en aquest Plec i al de prescripcions
tècniques i a satisfacció de l’administració.
31.2. La conformitat de l’administració s’expressarà mitjançant informe favorable del servei
que s’haurà d’emetre en un termini màxim d’un mes des del lliurament del treball, d’acord
amb l’article 210.2 de la LCSP.
31.3. Si l’objecte del contracte no està en condicions d’ésser rebut, se’n deixarà constància
expressa i es donaran al contractista les ordres i instruccions precises per corregir els
defectes observats o per tal que procedeixi a una nova i total execució de conformitat amb
allò pactat, essent d'aplicació allò previst a la clàusula 27 d'aquest Plec. Si malgrat tot, els
treballs realitzats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables al contractista, l’administració podrà refusar-los quedant exempta de
l’obligació de pagament i tenint dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
32.- Resolució i extinció del contracte.
32.1. A banda del supòsit de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució,
acordada d’acord amb allò regulat a la subsecció 5a. de la secció 3a. del Capítol I de la
LCSP.
32.2. Serà també causa de resolució, l’incompliment per part del contractista del deure de
confidencialitat previst en aquest Plec, així com la previsió de la clàusula 26.1 del plec de
clàusules administratives.
33.- Termini de garantia
D’acord amb l’article 311 de la LCSP atès que la correcta execució del servei contractat serà
comprovable en el termini previst a la clàusula 8 d’aquest Plec, no s’estableix termini de

24

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Adm. Secretaria 1: Aprovat per Decret de Vicepresidència Executiva de data 22/07/2021.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PLEC
CLAUSULES ADM. EXP.: 901653/2021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8Q45K-BOPEJ-AHNBM
Pàgina 25 de 26

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Secretari General de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 26/07/2021 11:04

APROVAT
26/07/2021 11:04

garantia, sense perjudici de la prerrogativa de l’administració de depurar la responsabilitat
del contractista per qualsevol incompliment detectat amb posterioritat.
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34.- Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
34.1 . Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no sorgeixen
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut, cas
d’existir, el període garantia previst a la clàusula anterior es procedirà a la seva devolució o
cancel·lació.
34.2. Transcorregut el termini previst a l’article 111 de la LCSP des de la data de finalització
del contracte sense que la recepció formal hagués tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà sense més demora, a la devolució o cancel·lació de la garantia,
sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 110 de la LCSP.
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ANNEX III
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L'EXECUCIÓ
DELS QUE REQUEREIXIN CESSIÓ I / O EL TRACTAMENT PER PART DEL
CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL
TRACTAMENT
En/Na ............................................................, amb DNI nombre .................... ..... en nom
i representació de la Societat ...................................................... .., amb NIF ..................
adjudicatària de la contractació xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx exp. Xxxxxxxxxxxxxxxx
convocada en el seu dia per l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
DECLARA sota la seva responsabilitat:
1. Es compromet a la realització dels serveis d'acord amb els requeriments,
obligacions i principis recollits recollits en el Plec de Clàusules Particulars
Administratives i els Plecs de Prescripcions Tècniques.
2. Es compromet a complir amb les obligacions i responsabilitat definides en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària; i amb el que
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el
tractament de dades personal i a la lliure circulació d'aquestes dades aplicant
segons les instruccions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
3. (EN CAS QUE SIGUI APLICABLE) Que els servidors amb els quals es prestarà
el servei estaran ubicats a (INDICAR PAIS) _______ i que els serveis associats
als mateixos es prestaran des de (INDICAR PAIS) ___________, comprometentse a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida d'el contracte,
d'aquesta informació.
4. (EN CAS QUE SIGUI APLICABLE) Que, d'acord amb el que recull a la seva
oferta, els servidors o els serveis associats a el servei es subcontractarà a
(INDICAR NOM) _______________________ per al servei (INDICAR SERVEI
QUE PRESTARÀ la subcontracta) _____________________.

I per així consti, signo aquesta declaració responsable
(Lloc i data)
signatura
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