Expedient núm.: 1379-000014-2018 (x2018000273)
Procediment negociat sense publicitat per a la contractació dels Lots 7 i 10 del Pla de
camins 2018.

Sort, 27 de juliol de 2018
REUNITS :
D’una part, el Sr. Carlos L. Isus Castellarnau, president del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà.
.
I d’altra part, el Sr. Agustí Bordalba Benet, amb DNI número 40.839.647-L, que actua
en nom i representació de José Antonio Romero Polo SAU, mercantil amb CIF número
A25036880, domiciliada a Lleida, carrer Comerç, 2, constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura autoritzada pel notari que fou de Lleida, Sr. Antonio Rico
Morales, el dia 8.10.1984 i adaptats els seus estatus a la Llei de societats anònimes
mitjançant escriptura autoritzada pel mateix notari el 10.04.1992, amb el número 2025
del seu protocol, i inscrita al Registre Mercantil de Lleida al foli 129, volum 11, full
número L-2039. La seva representació resulta de l’escriptura de poder especial
atorgada el dia 9.06.2008 per José Antonio Romero Polo SAU davant el notari de
Lleida, Sr. Manuel Soler Lluch, amb el número 2003 del seu protocol, inscrita al volum
1109, foli 106, full número L-2039, inscripció 41ª.
Assegura la compareixent que les facultats de representació atorgades mitjançant
l’esmentada escriptura de poder subsisteixen en aquest moment ja que no han estat
revocades ni modificades, i que no ha variat la capacitat jurídica de l’entitat que
representa.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a obligar-se
i per atorgar el present contracte, i
DIUEN:
PRIMER. Mitjançant Decret de Presidència número 149/2018, de 25.07.2018 es va
aprovar l’expedient de contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat
per a la contractació dels Lots 7 i 10 del Pla de Camins 2018; es va aprovar la despesa
corresponent, per import de 100.325,70 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 454 619.3 i es va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars.
Les prescripcions tècniques relatives a cada lot són els projectes tècnics reduïts
publicats al perfil del contractant
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SEGON. Tramitat l’expedient corresponent del procediment negociat sense publicitat, i
prèvia constitució de la garantia definitiva, el president del Consell Comarcal en data
27 de juliol de 2018 ha dictat el Decret núm. 153/2018 mitjançant el qual adjudica el
contracte de les obres del Lot 7, de pavimentació d'un tram de la ctra. d'accés a
Estaron, pel preu de 41.322,31 €, més IVA, i de les obres del Lot 10, de pavimentació
de diversos trams a les carreteres de Malmercat, Llagunes i Estac, pel preu de
41.591,49 €, més IVA, en les condicions que figuren en les seves respectives ofertes i
les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, a l’empresa José Antonio Romero Polo SAU.
Per tot l’exposat, ambdues parts acorden la formalització d’aquest contracte, amb
subjecció al que disposa el Plec de Clàusules que s’annexa al present, i d’acord amb
les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA. El Sr. Agustí Bordalba Benet, en la representació que ostenta de José
Antonio Romero Polo SAU, es compromet a l’execució de les obres previstes als
projectes reduïts del Lot 7, de pavimentació d'un tram de la ctra. d'accés a Estaron, per
un preu de 41.322,31 €, més IVA, i del Lot 10, de pavimentació de diversos trams a les
carreteres de Malmercat, Llagunes i Estac, per un preu de 41.591,49 €, més IVA.
.
SEGONA. El termini d'execució dels dos lots finalitzarà el dia 31/08/2018.
TERCERA. El Sr. Agustí Bordalba Benet, en la representació de José Antonio Romero
Polo SAU, presta la seva conformitat sense reserves al Plec de clàusules
administratives particulars, i als dos projectes tècnics reduïts mencionats, que inclouen
els seus respectius plecs de condicions tècniques, que són documents contractuals,
signant-los en aquest acte i se sotmet en tot allò que no hi estigui previst als preceptes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual se desenvolupa parcialment de la Llei, i el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques en tot el que no s’oposi a la Llei 9/2017;
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document per duplicat i a
un sol efecte..
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El contractista
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Plec de clàusules administratives particulars

Procediment negociat per a la contractació dels Lots 7 i 10 del Pla de Camins 2018.
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

Objecte del contracte:
Es dona per reproduïda la mateixa descripció de l’objecte del contracte del Plec de
clàusules aaministratives particulars de l’expedient 1379-000002-2018
(X2018000119) pel que fa als lots 7 i 10

Necessitat a satisfer:
Es dona per reproduïda la mateixa descripció de la necessitat a satisfer del Plec de
clàusules

aaministratives

particulars

de

l’expedient

1379-000002-2018

(X2018000119) pel que fa als lots 7 i 10

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots
següents:

Títol de l'actuació

PEC

IVA

Total

Lot 7

Pavimentació d'un tram de la ctra. d'accés a Estaron

41.322,31 €

8.677,69 €

50.000,00 €

Lot 10

Pav. diversos trams a les ctres de Malmercat, Llagunes i Estac

41.591,49 €

8.734,21 €

50.325,70 €

82.913,80 €

17.411,90 €

100.325,70 €

Totals ………………………………………………………………………………………….

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents: CPV 45233142
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1.4 Limitació d'adjudicacions de lots.

No n’hi ha

1.5 Oferta Integradora.

No s’accepten

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat,
en el qual l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l'òrgan de
contractació, després de negociar les condicions del contracte amb un o diversos
candidats.

Les següents circumstàncies justifiquen la utilització del procediment negociat
sense publicitat:

En l’expedient de contractació núm. 1379-000002-2018 (X2018000119), de les
obres

relatives

a

les

Actuacions

destinades

al

manteniment,

conservació,

arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya,
finançades per Resolució de 22.12.2017

del

Departament de Territorial i

Sostenibiliat (lots 2 a 6 i 8 a 17), pel Departament de Governació i lot 7 i per la
Diputació (lot 1), pel Procediment obert simplificat, han quedat deserts el slots
següents:

LOT 7

Pavimentació d'un tram de la ctra. d'accés a Estaron

45233142

41.322,31 €

8.677,69 €

50.000,00 €

LOT 10

Pav. diversos trams a les ctres de Malmercat, Llagunes i Estac

45233142

41.591,49 €

8.734,21 €

50.325,70 €

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran conforme a
les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d'ara endavant LCSP).

En

els

procediments

amb

negociació

l'adjudicació

recaurà

en

el

licitador

justificadament triat per l'òrgan de contractació, després de negociar les condicions
del contracte amb un o diversos candidats.
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Els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment
negociat sense la prèvia publicació d'un anunci de licitació únicament en els casos
contemplats en l'article 168 de la LCSP, entre els qual hi ha el supòsit dels dos lots
esmentats que han quedat deserts al procediment obert simplifica previ.

En aquest sentit, cal recoradar que l’artile 168 de la LCSP, titulat Supòsits
d'aplicació del procediment negociat sense publicitat, disposa que els òrgans de
contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la
prèvia publicació d'un anunci de licitació únicament en els següents casos:

b) En els contractes d'obres, subministraments i serveis, en els casos en què:

1r (…)

2n Quan es doni la situació a què es refereix la lletra e) de l'article 167, sempre
que en la negociació s'inclogui a tots els licitadors que, en el procediment
antecedent, haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals del
procediment de contractació, i sempre que les condicions inicials del contracte no
es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el preu
de licitació ni modificar el sistema de retribució.

La situació a què es refereix la lletra e) de l'article 167 és la següent:

Quan en els procediments oberts o restringits seguits prèviament només
s'haguessin presentat ofertes irregulars o inacceptables.

Es consideren irregulars, en particular, les ofertes que no corresponguin als plecs
de la contractació, que s'hagin rebut fora de termini, que mostrin indicis de
col·lusió o corrupció o que hagin estat considerades anormalment baixes per
l'òrgan de contractació. Es consideren inacceptables, en particular, les ofertes
presentades per licitadors que no tinguin la qualificació requerida i les ofertes el
preu sobrepassi el pressupost de l'òrgan de contractació tal com s'hagi determinat
i documentat abans de l'inici del procediment de contractació.

Cal recordar que, pel que fa al Lot 7, només va presentar oferta el licitador José
Antonio Romero Polo SAU, que ho va fer fora de termini, per la qual cosa la Mesa
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de Contractació, en la seva sessió de 06.07.2018, no la va admetre, i el lot va
quedar desert.

Pel que fa al Lot 10 es van presentar dues ofertes: la del licitador José Antonio
Romero Polo SAU, que ho va fer fora de termini, per la qual cosa la Mesa no la va
admetre, i la del licitador CERVOS SA, que va oferir un preu superior al tipus, per
la qual cosa es va considear inacceptable. Per tant, aquest el lot també va quedar
desert.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
www.pallarssobira.cat

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del
contracte

El Pressupost base de Licitació és:
Títol de l'actuació

PEC

IVA

Total

Lot 7

Pavimentació d'un tram de la ctra. d'accés a Estaron

41.322,31 €

8.677,69 €

50.000,00 €

Lot 10

Pav. diversos trams a les ctres de Malmercat, Llagunes i Estac

41.591,49 €

8.734,21 €

50.325,70 €

82.913,80 €

17.411,90 €

100.325,70 €

Totals ………………………………………………………………………………………….

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 82.913,80

euros (IVA

exclòs).
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:

Anualitat
2018

Aplicació pressupostària
454

619.3

Import
386.500,00 €
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CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.

No n’hi ha

CLÀUSULA SETENA. Termini d’execució del contracte

El termini d'execució de tots i cadascun dels lots finalitarà el dia 31/08/2018.

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Es reproduïxen les mateixes condicions descrites en l’expedient 1379-000002-2018
(X2018000119) pel que fa als lots 7 i 10.

CLÀUSULA

NOVENA.

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Administrativa

9.1 Condicions prèvies

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.

9.2 Invitacions a participar en el procediment

L'òrgan de contractació, a través de la unitat tramitadora del procediment cursarà
petició d'ofertes a totes les empreses que hagin presentat ofertes conformes amb
els requisits formals del procediment de contractació en els lots 7 i 10 de
l’expedient núm.: 1379-000002-2018 (X2018000119), de les actuacions destinades
al manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural
de camins de muntanya, finançades per Resolució de 22.12.2017 del Departament
de Territorial i Sostenibiliat (lots 2 a 6 i 8 a 17), pel Departament de Governació i
lot 7 i per la Diputació (lot 1), pel Procediment obert simplificat.
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Aquestes empreses són:

Per al lot 7, José Antonio Romero Polo SAU.
Per al lot 10, José Antonio Romero Polo SAU i CERVOS SA.

Amb aquestes empreses es negociaran els aspectes tècnics i econòmics assenyalats
en la clàusula dotzena.
10.3 Lloc i termini de presentació d'ofertes

Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans electrònics a causa dels motius justificats a l’Informe de mitjans electrònics
signat pel sr. Marc Sans i Sans, tècnic del Consell Comarcal del Pallars Sobirà de
dta 25/07/2018.

Les proposicions podran presentar-se 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.

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 aquest dia,
consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i
nom del licitador.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en aquest pel Secretari 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.

10.4. Informació als licitadors

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys,
sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre
que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte
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d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de
correu electrònic previst en l'anunci de licitació.

10.5 Contingut de les proposicions

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres,
signats pel licitador, en els quals es farà constar i la llegenda «Proposició per licitar
a la contractació de les obres del Lot 7 (o Lot 10) de les actuacions destinades al
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de
camins de muntanya.

-

Sobre «A»: Documentació administrativa.

-

Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació tècnica.

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
D’acord amb el model de l’Annex I
SOBRE «B» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres del lot núm. _________
(lot 7 o lot 10) per procediment negociat sense publicitat, faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la
licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de
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____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signat: _________________.».

b) Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions de les
ofertes segons els aspectes de negociació. El licitador que vulgui ofertar una o
vàries de les obres addicionals sense cost pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà
previstes a l’Annex II, haurà de incloure en aquest sobre B un document signat pel
candidat en el qual es detalli quines, d’aquestes obres, ofereix.

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà
a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitatpreu. Es negociarà amb els licitadors la baixa en el preu de licitació i l’oferta d’una o
vàries de les obres addicionals sense cost pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà de
les previstes a l’Annex II. S’entendrà que la millor oferta és la que tingui un resultat
inferior un cop restat del preu final ofertat l’import de les millores que el licitador es
comprometi a fer en virtud de la negociació (l’import de les millores es calcularà en
funció del preus establerts en l’annex II).

CLÀUSULES ONZENA, DOTZENA, TRETZENA I CATORZENA.

Tenen la mateixa redacció que les correlatives del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA QUINZENA. Comissió negociadora
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L'òrgan de contractació serà assistit per una Comissió negociadora, que estarà
composta pel tècnics del Consell Comarca, Srs. Tomàs Sentenach Isus i Marc Sans
Sans, que procediran a l'estudi i negociació del contingut de les ofertes.

De tot l'actuat per la Comissió es deixarà constància en l'expedient

CLÀUSULA

SETZENA.

Obertura

de

proposicions.

Qualificació

de

la

documentació administrativa.

La Mesa de Contractació es constituirà el següent dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les proposicions, a les 10 hores, procedirà a l'obertura
dels «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en
la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres

«B», que contenen

l'oferta econòmica i la documentació tècnica.

CLÀSULA DISSETENA. Negociació dels termes del contracte

Qualificada la documentació general i esmenats els defectes o les omissions
observats, la Comissió negociadora negociarà amb tots els licitadors admesos les
condicions del contracte prenent com a base les ofertes que aquests hagin
presentat.

No es negociaran els requisits mínims de la prestació objecto del contracte ni
tampoc els criteris d'adjudicació.

Hi haurà una únic ronda de negociació amb els licitadors que hagin presentat
oferta, i la negociació consistirà en què el licitador ofereixi una o varies de les obres
addicionals previstes en aquest plec a cadascun dels dos lots que es liciten.

En el procés es vetllarà perquè tots els interessats reben igual tracte, i en
particular, no es comunicarà a la resta de licitadors les particularitats, o avantatges
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de les ofertes de cada licitador, sinó simplement l'ordre en què cada licitador se
situa immediatament després de cada ronda.

CLÀSULA DIVUITENA. Ofertes finals. Valoració i classificació.

Finalitzada la fase de negociació, l'òrgan de contractació sol·licitarà a les empreses
participants que presentin per escrit la seva oferta final que haurà de respondre al
resultat de la negociació realitzada. El termini per a la remissió d'aquesta oferta
final vindrà fixat en la comunicació.

La Mesa de contractació procedirà a l'anàlisi i valoració de les ofertes finals,
proposant a l'òrgan de contractació l'adjudicació en favor de l'empresa que hagi
formulat la millor oferta.

CLÀUSULA DINOVENA. Requeriment de la documentació.

Té la mateixa redacció que la setzena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINTENA. Garantia definitva.

Té la mateixa redacció que la dissetena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Adjudicació del contract.

Té la mateixa redacció que la divuitena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Formalització del contracte.

Té la mateixa redacció que la dinovena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Condicions especials d’execució del contracte.

Té la mateixa redacció que la vintena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Drets i obligacions de les parts.

Té la mateixa redacció que la vint-i-unena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Subcontractació

Té la mateixa redacció que la vint-i-dosena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Modificacions contractuals Previstes

No n’hi ha

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Successió en el personal del contractista.

Té la mateixa redacció que la vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Cessió de contracte

Té la mateixa redacció que la vint-i-cinquena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Penalitats per incompliment.

Té la mateixa redacció que la vint-i-sisena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA TRENTENA. Resolució del contracte.

Té la mateixa redacció que la vint-i-setena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Director facultatiu de l’obra.

Té la mateixa redacció que la vint-i-vuitena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).
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CLÀUSULA

TRENTA-DOSENA.

Unitat

encarregada

del

seguiment

i

l’execució.

Té la mateixa redacció que la vint-i-novena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Confidencialitat i tractament de dades.

Té la mateixa redacció que la trentena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Règim jurídic del contracte.

Té la mateixa redacció que la trentena-unena del plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient número 1379-000002-2018 (X2018000119).
ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________,

amb

domicili

a

l'efecte

de

notificacions

a

_____________, ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
en relació a la seva participació en la licitació d’un dels lots del contracte d’obres,
actuacions destinades al manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de
la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya, davant el Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres
corresponents al Lot número .............., titulat .................

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
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 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger

que

pogués

correspondre

al

licitador.

[Solament

en

cas

d'empreses estrangeres].

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. D'acord amb l'article 140.1.4t.1.de la LCSP, l'adreça de correu electrònic
que he designat per efectuar notificacions és «habilitada» de conformitat amb el
que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la LCSP.

QUART. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui
proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui
requerit a l’efecte.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

ANNEX 2: OBRES ADDICIONALS SENSE COST PER AL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS SOBIRÀ L’EXECCUCIÓ DELS QUALS ES NEGOCIARÀ AMB
CADA LICITADOR
Tot seguit es descriu la tipologia de les obres addicionals que es poden ofertar,
sense cost per al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per cada un dels lots
d’aquestes obres (Lot 7 i 10) l’execució dels quals es negociarà amb cada licitador.

LOT 7
Pavimentació d’un tram de la ctra d’accés a Estaron (TM La Guingueta
d’Aneu)
PARTIDES D’OBRA a executar a la carretera (la d’Estaron o una propera)
que indiqui la direcció d’obra:
A) Es valorarà la col·locació de barrera de seguretat tipus biona amb
abatiments inclosos als dos extrems, 44 m.
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B) Es valorarà la construcció d’un mur d’escullera seca, 8 m3. Aportació i
estesa de gravetes sobre esplanada, 90 m2, amb gruix de 5 cm
C) Es valoraran el total de m2 addicionals de MBC a aplicar, de les mateixes
característiques definides en la documentació tècnica i en la mateixa
carretera
Part.
Descripció
D’obra
A
44 ml Barrera de seguretat metàl·lica simple,
recta, sistema Hincat, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, capta far
H.I. nivell 2 a dues cares, aportació i col·locació
d’extrems de 12 m mínim amb abatiment o
encastament en el talús dels desmunt, del
mateix tipus, totalment acabat i instal·lat.

Preu (€)
(*)

45,00
B

8 m3 Mur d’escullera seca totalment acabat
amb aportació de material inclòs, terraplenat i
aportació i estesa de gravetes sobre esplanada,
90 m2, amb gruix de 5 cm
82,00

C

Quantitat a definir pel licitador de m2 d’stesa i
compactació de 5 cm de gruix de barreja
bituminosa en calent tipus G20 amb àrid
granític i betum asfàltic de penetració.

7,50

(*) Preu unitari d’execució material. - D.G. i B.I. (19%) i IVA (21%) exclòs.
LOT 10
Pavimentació diversos trams a les ctres de Malmercat, Llagunes i Estac
(TM Soriguera).

Es valoraran el total de m2 addicionals a aplicar, de les mateixes característiques
definides en la documentació tècnica i en la mateixa carretera.

núm.
preu
1

Descripció
M2. d’estesa i compactació de 5 cm de gruix de
barreja bituminosa en calent tipus G20 amb àrid
granític i betum asfàltic de penetració.
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