ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIO I GOVERN OBERT
Regidoria d’Hisenda, Organització i Govern Obert
Departament de Contractació

ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Número d’identificació: 827040003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sitges
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 1431-000019-003263/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Domicili: OAC C/Nou, 12
c) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938117600.
f) Adreça electrònica: aj270.contractacio@sitges.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 11 del
PCAP
i) Horari d’atenció: Horari d'hivern: De dilluns a divendres 8:30 a 14:30, dijous
de 16:00 a 18:30 i dissabtes de 10:00 a 13:00. Horari d'estiu: De l'1 de juny
al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament del vestuari, els seus
complements, i el calçat de la uniformitat de la Policia Local de Sitges.
b) Admissió de pròrroga: Si. Una pròrroga de 2 anys.
c) Modificacions: Si
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es contemplen modificacions
previstes, que seran degudes a modificacions de les necessitats del contracte:
- per variacions i noves incorporacions d’agents de la policia local.
- per canvis normatius que afectin la uniformitat de les policies locals de Catalunya.
- per noves tecnologies que augmentin les prestacions de seguretat i protecció.
Les modificacions previstes no podran suposar l’establiment de nous preus unitaris, i els
seus imports màxims seran del 20% del preu inicial del contracte.

d) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: 2 lots
- Lot 1: Vestuari i complements
- Lot 2: Calçat
e) Lloc d'execució: Terme municipal de Sitges
1
AJUNTAMENT DE SITGES. Departament de Contractació. c/ Sínia Morera1 –- 08870-Sitges.
Telèfons : 93 811 76 00 Fax 93 810 91 46 e-mail: aj270.contractacio@sitges.cat CIF: P 0827000 A

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIO I GOVERN OBERT
Regidoria d’Hisenda, Organització i Govern Obert
Departament de Contractació

f) Termini d'execució: Els indicats al Plec de prescripcions tècniques
particulars
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h) Codi CPV:
- 35811200-4 uniformes de policia
- 35200000-6 equips per a policia
- 18830000-6 calçat de protecció
i) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les
modificacions previstes, sense incloure l’impost de l’IVA, segons l’article 101 de la LCSP.
El present contracte té una vigència inicial de 2 anys, una pròrroga de 2 anys, i les
modificacions previstes seran del 20% del preu inicial del contracte. Per tant, en el càlcul del
valor estimat del present contracte, IVA exclòs, cal tenir en compte els següents imports:
Lot 1

Lot 2

Total

Contracte 2 anys

60.000,00 €

16.000,00 €

76.000,00 €

Pròrroga 2 anys

60.000,00 €

16.000,00 €

76.000,00 €

Modificacions previstes 20% preu inicial

12.000,00 €

3.200,00 €

15.200,00 €

132.000,00 €

35.200,00 €

167.200,00 €

Valor estimat del contracte VEC

El valor estimat del conjunt del contracte VEC, amb la possible pròrroga i les
modificacions previstes d’import fins a un 20% del preu inicial, és de 167.200,00 €.

b)

Pressupost base de licitació:
La present licitació es basa en els preus unitaris indicats al Plec de prescripcions tècniques
particular (PPTP).
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun dels
lots per tota l’execució inicial del contracte, i en constitueix el preu màxim que poden oferir
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
COST ANUAL

sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

Lot 1

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

Lot 2

8.000,00 €

1.680,00 €

9.680,00 €
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Total

38.000,00 €

7.980,00 €

45.980,00 €

COST 2 ANYS

sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

Lot 1

60.000,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

Lot 2

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

Total

76.000,00 €

15.960,00 €

91.960,00 €

El pressupost base de licitació del present contracte, IVA inclòs, amb una durada inicial de
dos anys, es fixa en la quantitat de 72.600,00 € pel Lot 1, 19.360,00 € pel Lot 2, i la
quantitat de 91.960,00 € pel conjunt del contracte.
El preu es determina a partir de la referència a components de la prestació, segons les
unitats estimades a subministrar i els preus unitaris exposats en el PPTP.
El pressupost base de licitació de cada un dels lots, és l’import màxim de despesa. Per les
característiques del contracte, seran subministrats els articles que siguin necessaris segons
els seus preus unitaris d’adjudicació, pel que els imports màxims de despesa de cada un
dels lots, podrien no ser executats en la seva totalitat.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5 % de l’import de licitació per cadascun dels lots
-8 Requisits específics del contractista
Classificació i Solvència:
1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Econòmica i financera:
a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al
millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de
l’activitat de l’empresa i de presentació de les ofertes, per import igual o superior a 60.000,00 €
en el lot 1, i 15.000 € en el lot 2.
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera s'efectuarà
mitjançant l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil si s’escau i
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis, o dels models presentats davant
l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum.
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals amb l’import mínim de
150.000,00 € per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 60.000 €, en cada un dels
lots.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos procedents.
Si per una raó justificada, l’empresa és de nova creació o no està en condicions de presentar
les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la solvència
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econòmica financera per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels prevists en l’article 87
LCSP.
Tècnica o professional:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional mitjançant
els criteris i nivells establerts a l’article 89.1 de la LCSP següents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en el curs dels tres últims anys d’igual
o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte (subministrament de peces
d’uniformitat de policia local de cada un dels lots), pertanyents al mateix subgrup de
classificació o la igualtat en almenys els tres primers dígits dels codis CPV, indicant l’import,
data i destinataris, l’import anual acumulat dels quals, l’any de major execució, sigui igual o
superior a 30.000,00 € en el lot 1, i superior a 7.500,00 € en el lot 2.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació dels certificats expedits per les
entitats del sector públic en que s’hagin prestat els serveis, documents que acreditin la correcta
execució dels contractes, o certificats de les empreses privades si és el cas.
Si per una raó justificada, l’empresa és de nova creació o no està en condicions de presentar
les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la solvència
tècnica per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels previstos en l’article 89 de la LCSP.
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que
consten en el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de l'Estat o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.
L'òrgan de contractació podrà recaptar dels licitadors els aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui
oportuna.
b) Declaració del contractista indicant la part del contracte que te el propòsit de subcontractar.
2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental: No, sense perjudici de les normes que hagin de complir els articles
d’acord amb el PPTP.

-9 Criteris d’adjudicació:
-Subjectes a judici de valor ( a incloure en el Sobre B)
-Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules (a incloure en el Sobre C)
Ponderació/puntuació:
Total Puntuació: 100 punts
Subjectes a judici de valor: 40 punts
Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules: 60 punts
Criteris subjectes a judicis de valor i puntuació:
Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentació a incloure en el
sobre B, i es valoraran en cada lot fins a 40 punts.
Criteri 1: Anàlisi de les mostres, fins a 25 punts.
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Els licitadors inclouran en el sobre B un annex amb les fitxes tècniques, certificacions emeses
per laboratoris i centres d’assajos reconeguts oficialment i en aplicació de normes UNE, ISO, i
d’altres que acreditin la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles objecte del present
contracte.
Per altra banda, també en el termini de presentació de propostes, els licitadors lliuraran les
mostres confeccionades i acabades si és possible de la totalitat de les peces de vestuari,
complements, i calçat oferts en cada un dels lots. Les mostres de les peces a subministrar,
seran degudament embalades i identificades amb el nom del licitador, i es lliuraran en les
dependències municipals on es troba el departament de contractació, carrer Sínia Morera, 1,
del nucli urbà de Sitges, o en l’emplaçament on s’indiqui en el perfil del contractant.
Cada article es valorarà amb 10 punts, d’acord amb la següent puntuació:
- La qualitat dels teixits i elements de la peça, la confecció, protecció tèrmica, solidesa de les
tintures, densitats, rematats, reforços, i acabats dels teixits (4 punts).
- Les característiques funcionals, comoditat, elasticitat, colors, i el disseny (3 punts).
- El contingut de les fitxes tècniques, documents i certificats (3 punts).
La valoració dels diferents apartats serà valorada fins a dos decimals com a molt bona (100%
de la puntuació), bona (75%), suficient (50%), insuficient o poc precisa (25%), i es puntuarà
amb 0 punts els continguts inexistents o directament deficients.
En el lot 1, un cop valorats els 59 articles, la puntuació màxima serà 590 punts, repartida
segons els diferents capítols i les seves ponderacions:
1. Vestuari d'hivern:
puntuació P1
8 articles, màxim 80 punts.
2. Vestuari d'estiu:
puntuació P2
6 articles, màxim 60 punts.
3. Vestuari de gala:
puntuació P3
7 articles, màxim 70 punts.
4. Complements:
puntuació P4
25 articles, màxim 250 punts.
5. Complements opcionals: puntuació P5
13 articles, màxim 130 punts.
6. Subministrament altre vestuari i complements no especificats, no es valora

(35%)
(25%)
(5%)
(25%)
(5%)
(5%)

Finalment, es valorarà proporcionalment cada un dels capítols per tal que la màxima
puntuació siguin 25 punts, d’acord amb la ponderació de cada capítol, segons la següent
fórmula:
Punts Lot 1 = ( (35·P1/80) + (25·P2/60) + (5·P3/70) + (25·P4/250) + (5·P5/130) ) / 95 ) · 25
En el lot 2, un cop valorats els 4 articles, la puntuació màxima serà 40 punts, repartida segons
els diferents productes i les seves ponderacions:
1. Sabates de pell:
puntuació P1
màxim 10 punts.
2. Botes:
puntuació P2
màxim 10 punts.
3. Botins:
puntuació P3
màxim 10 punts.
4. Botes de motorista:
puntuació P4
màxim 10 punts.
5. Subministrament altre calçat no especificat, no es valora

(30%)
(30%)
(20%)
(10%)
(10%)

Finalment, es valorarà proporcionalment cada un dels articles per tal que la màxima
puntuació siguin 25 punts, d’acord amb la ponderació de cada un dels articles, segons la
següent fórmula:
Punts Lot 2 = ( (30·P1/10) + (30·P2/10) + (20·P3/10) + (10·P4/10) ) / 90 ) · 25
Criteri 2: Proposta de funcionament (màxim 20 pàgines arial 10)*, fins a 15 punts.
Personal, mitjans, planificació i organització del servei de lliurament. (3)
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Es valorarà el personal i mitjans destinats al contracte, servei de transport, recursos
externs, horaris d’atenció, la planificació dels treballs des de la comanda fins el lliurament
de productes, i la gestió i organització del servei.
Software de comandes, descripció característiques i funcionament. (3)
Es valorarà el software o plataforma de comandes ofert, que cada agent pugui realitzar la
seva comanda personalment, amb clau d’accés personalitzada, que permeti seleccionar les
peces de roba i articles, que tingui perfil d’administrador pel responsable del contracte i
permeti parametritzar les quantitats, productes i els límits, que permeti validar la comanda
abans d’enviar a producció, i l’agilitat i la facilitat en el seu funcionament.
Servei post-venda, incidències, estocs i termini reposicions. (3)
Es valorarà el servei post-venda ofert, recursos humans i materials, horaris d’atenció,
oficines i magatzems, estocs disponibles, talles, patronatges per home i dona, protocols i
procediments per a les incidències, terminis de reposicions,
Catàleg de productes, descripció, contingut i actualitzacions. (2)
Es valorarà la disponibilitat de catàlegs de productes, el seu contingut, descripcions,
característiques i especificacions tècniques, fotografies, talles, patronatges per home i dona,
tarifes, actualitzacions, que facilitin durant la vigència del contracte la possibilitat de
sol·licitar nous articles que no es troben en el llistat inicial d’articles, segons les tarifes del
catàleg i les baixes proposades en els articles no especificats inicialment.
Seguiment i verificació de la qualitat dels productes i servei. (2)
Es valorarà les propostes i protocols de seguiment, control i verificació de la qualitat, tant
dels productes objecte del contracte com en general del servei ofert, i tant les pròpies de
l’empresa com altres d’externes,.
Procedència dels teixits, materials, i elaboració dels productes. (2)
Es valorarà qualsevol proposta de processos d’elaboració i confecció dels productes, l’ús de
materials ecològics o de qualsevol teixit o material, que comportin millores ambientals o dels
recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
* Al final del document hi haurà una pàgina amb un quadre resum de la proposta.
L’índex de les propostes seguirà l’ordre dels criteris i els seus apartats. Es valorarà el
contingut específic per al present contracte d’acord l’assenyalat en el PPTP, detall i claredat
dels documents, la facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les operacions,
propostes, esquemes i quadres resum, i la simplicitat durant la seva implantació.
D’altra banda, la introducció de continguts massa genèrics podrà ser objecte de disminució de
la puntuació assignada, i continguts impropis, innecessaris o no indicats anteriorment, en cap
cas es valorarà.
La valoració dels diferents apartats serà valorada fins a dos decimals com a molt bona (100%
de la puntuació), bona (75%), suficient (50%), insuficient o poc precisa (25%), i es puntuarà
amb 0 punts els continguts inexistents o directament deficients.
Els licitadors que no presentin la documentació mínima per ser avaluats podran ser exclosos
del procediment. També quedaran excloses del procés de licitació aquelles propostes de
licitadors que no hagin assolit una puntuació mínima de 16 punts en la valoració global dels
criteris avaluables per judici de valors.
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació:
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en
el sobre número C, i es valoraran fins a 60 punts.
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Els motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de
seleccionar l’oferta que sigui econòmicament més avantatjosa i aconsegueixi una millor
relació qualitat – preu per al conjunt del contracte:
Criteri 1: Major i millor eficiència en la utilització dels fons públics, obtenint al millor preu el
subministrament dels productes establerts al PPTP.
Criteris 2, 3 i 4: Millor relació qualitat – preu, valorant la possibilitat de reduir els terminis de
lliurament dels productes demanats, la possibilitat de l’augment del termini de garantia dels
productes lliurats, i la redacció d’una memòria anual del servei, amb l’objectiu d’aconseguir
una millor qualitat del servei sense cost per l’Ajuntament.
Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 40 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 40 punts, la proposta que ofereixi la major
baixa ponderada en % respecte els preus dels articles segons l’estudi econòmic dels annexes
del PPTP. Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació P i de forma proporcional, fins a
dos decimals, mitjançant la següent fórmula:
Pi = ((100 - Baixa major) / (100 - Baixa i que es puntua)) · 40
Criteri 2: Millora dels terminis de lliurament, fins a 8 punts.
Es valorarà la millora per la reducció dels terminis de lliurament dels productes subministrats,
respecte els terminis inicialment establerts en el PPTP.
8,00 punts pel compromís de disminuir 10 dies els terminis de lliurament.
4,00 punts pel compromís de disminuir 5 dies els terminis de lliurament.
0,00 punts si no s’ofereix cap disminució dels terminis de lliurament de productes.
Criteri 3: Millora dels terminis de garantia, fins a 8 punts.
Es valorarà la millora per l’ampliació dels terminis de garantia dels productes lliurats, respecte
els terminis inicialment establerts en el PPTP.
8,00 punts per la millora en els terminis de garantia amb una ampliació de dotze mesos.
4,00 punts per la millora en els terminis de garantia amb una ampliació de sis mesos.
0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst (sense ampliació).
Criteri 4: Millora per redacció memòria anual del servei, fins a 4 punts.
Es valorarà la millora per la redacció d’una memòria anual del servei, que reculli un resum
dels articles subministrats, estadístiques comparatives amb anys anteriors, enquestes i
valoracions dels usuaris de la uniformitat, així com informació de nous productes i normativa, i
la proposta d’actuacions de millora, tal com s’indica en el PPTP, a lliurar un mes abans de
cada anualitat, sense cost per l’Ajuntament.
4,00 punts pel compromís de lliurar la memòria anual del servei.
0,00 punts si no s’ofereix cap memòria anual del servei.
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre C, s’hi
adjuntarà els quadres amb els preus unitaris per als articles de cada lot, a partir del model
excel penjat al perfil del contractant per ser adjuntat en l’oferta dels licitadors. Els preus
unitaris proposats seran els preus de contracte per cada un dels productes subministrats per
l’empresa adjudicatària.
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Clàusula ètica:
1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
Clàusula de transparència fiscal:
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin
el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de
ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap
cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals
establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les
empreses filials.
Clàusula subcontractació:
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini.
Clàusula Protecció de dades:
L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de
Sitges al contractista:
Si: L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament
de Sitges al contractista, en les peticions individuals dels agents de la Policia Local de la seva
uniformitat mitjançant el software per a les comandes, pel que el contractista està obligat a
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Cas que per l’execució del contracte es requereixi de la cessió de dades al contractista, es
configura com una condició especial d‘execució del contracte l’obligació del contractista de
sotmetre’s al compliment de tot allò que estableix 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 pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de
dades i garantia dels drets digitals i demés normativa complementària.
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Aquesta obligació te, a més, el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat amb
el que es disposa a la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.
Clàusules socials:
- L’empresa contractista vetllarà per que en el procés de producció dels articles a subministrar
les empreses compleixin amb les normes internacionals aprovades per l’Organització
Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure drets laborals, fomentar
l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social. A l’efecte haurà de presentar una
declaració indicativa d’aquests extrems.
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a
l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de
l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte,
conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes.
Clàusules de caràcter ambiental
L’empresa adjudicatària garantirà que els vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així
com el seu manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de
caràcter ambiental. L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles seran elèctrics
o almenys compliran la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó compliran
almenys la EURO 5.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: --12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci a la Plataforma Pública de
Contractació.
b) Documentació que cal presentar:
- Sobre A (DEUC i declaració responsable) segons model PCAP
- Sobre B (criteris subjectes a judici de valor) que contindrà la
documentació i la resta de dades que es requereixen a l’apartat
indicatiu els criteris subjectes a judici de valor.
- Sobre C (criteris valorables segons fórmules matemàtiques) segons
model PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No hi ha
cap limitació en el nombre de lots a què participar.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No hi ha
cap limitació en el nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador
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f) S’utilitzen les comandes electròniques: No
g) S’accepta la facturació electrònica: Si
h) S’utilitza el pagament electrònic: No
i)
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar
ofertes: -j)
Criteris objectius de selecció dels candidats. -k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Lloc: C/ Sínia Morera, 1. 08870-Sitges
c) Data: Es farà públic a la Plataforma
d) Hora: Es farà públic a la Plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
- L'acte d’obertura de les proposicions del sobres A i B no és públic.
- L’acte d’obertura de les proposicions del sobre C és públic
-15 Despeses d'anunci: --16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-17 Recurs:
- L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el
qual s’ha de presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan
encarregat de la seva resolució, en el termini de quinze dies hàbils,
comptats:
a) Quan s’interposi contra l’adjudicació, des de l’endemà al dia en el qual
es practiqui la seva notificació.
b) Quan s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents
contractuals, des de l’endemà al dia en el qual hagin estat rebuts o posats
a disposició dels licitadors o candidats per al seu coneixement, conforme
a l’article 158 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
c) Quan s’interposi contra actes de tràmit presos en el procediment
d’adjudicació o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment
negociat sense publicitat, des de l’endemà al dia en el qual s’hagi tingut
coneixement de la possible infracció.
d) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, des de l’endemà al dia en
què s’hagi publicat.
L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és l'Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
- La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant
escrit adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol
impugnar dins del termini d’interposició del recurs.
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-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea -Sitges, a la data de la signatura electrònica
Assumpta Badia Lorenz
Cap del departament de Contractació
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