Sol·licitud: SC20/000014
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RENOVACIÓ DE LES CUBETES DE RETENCIÓ
D’HIPOCLORIT I NaCl2 a L’ETAP DEL TER (2018/136).
Antecedents
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu
de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de
l’àmbit competencial d’ATL.
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.
Justificació de les necessitats
Degut al pas del temps i els efectes de l’exposició a la intempèrie, la protecció dels
paraments i juntes de les cubetes de retenció, dels dipòsits d’Hipoclorit i NaCl2 de la
ETAP del Ter, es troben en avançat estat de degradació. Això afecta greument a la
funció impermeabilitzant que garanteix la retenció de fluids dels mateixos.
Per garantir el correcte funcionament dels cubetes, és necessari realitzar una actuació
de sanejament, tractament i posterior revestiment de les superfícies de paraments i
juntes.
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica per la necessitat de portar a terme el
servei de renovació de les cubetes de retenció d’hipoclorit i NaCl2 a l’ETAP del Ter.
El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió
en els corresponents plecs de prescripcions tècniques particulars.
Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del
personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
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Conclusió
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació del
servei de renovació de les cubetes de retenció d’hipoclorit i NaCl2 (SC20/000014) a
l’ETAP del Ter i proposo que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el
procediment següent:
1. Procediment:
Obert Simplificat Abreujat
2. Tipus:
Servei
3. Objecte del contracte:
El contracte té per objecte la realització del servei de renovació de les cubetes de
retenció d’hipoclorit i NaCl2 a l’ETAP del Ter per garantir el seu correcte funcionament.
Lots: No aplica
La justificació de la no divisió en lots ve donada atès que els treballs definits en aquest
contracte de serveis correspon a una sola i única intervenció orientada a executar la
renovació corregir les deficiències detectades a les cubetes d’hipoclorit i NaCl2 de
l’ETAP de Ter, per aquesta raó no es considera viable la seva divisió en Lots.

Codi CPV: 45261420-4 Treballs d’impermeabilització.
4. Dades econòmiques
4.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
Honoraris / Tarifes

4.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats.
4.3 Pressupost base de licitació
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
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Pressupost: 29.485,20 €
Import total de l’IVA: 6.191,89 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 35.677,09 €

a.
b.
c.

JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució del servei és el previst en el pressupost del plec
de prescripcions tècniques corresponent, redactat per a portar a terme aquest servei
4.4 Contracte harmonitzat
No
5. Existència de crèdit
5.1. Partida pressupostària
Exercici
pressupostari

Centre de Cost

Compte
Comptable

Descripció

Import IVA
Exclòs

2020

11-02-01-02-MANTTER

62201001

Treballs Manteniment Obra Civil

29.485,20

5.2. Expedient d’abast plurianual
NO
6. Termini de durada del contracte, de lliurament de béns i lloc de lliurament
TERMINI:
Un (1) mes des de la formalització del contracte
PRÒRROGA:
NO
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST
No aplica
7. Procediment i Tramitació de l’expedient
7.1. Tramitació
Ordinària
7.2 Contracte reservat
Sí

Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social

No

Empreses d’Inserció Social
Altres (Especificar)

8. Variants
No
Elements i condicions en què es permet la presentació de variants
No aplica
9.-Solvència i classificació professional.
9.1. Classificació empresarial
No aplica
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9.2 Solvència econòmica:
No aplica.
Solvència Tècnica o professional
No aplica
9.3. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del
contracte
Sí
Obligació essencial
Sí
No
Noms i qualificació del personal responsable d’executar el contracte:
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual
essencial l’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte durant la
totalitat de la seva vigència del/la RESPONSABLE DELS TREBALLS, que
necessàriament haurà de complir amb els requisits establerts en el plec de bases
tècniques d’aquesta licitació.
El personal de l’equip respondrà a les següents especificacions:
Responsable dels treballs: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o
superior en branques tècniques amb competències legalment reconegudes i una
antiguitat mínima de 5 anys. Es requerirà una experiència mínima provada de 5 anys
en l’execució de tasques similars.
Aquest compromís quedarà integrat en el contracte que necessàriament haurà de
complir amb els requeriments establerts en l’Annex 4 . ADSCRIPCIÓ DE MITJANS
PERSONALS I/O MATERIALS.
9.4. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari:
Els licitadors han de presentar:


Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex 1.



Una declaració en què s’indiqui el responsable del servei, en cas de resultar
adjudicatària segons Annex 3.



Declaració responsable sobre el compliment d’especificacions tècniques dels
materials constructius i dimensionals dels equips ofertats segons l’Annex 2.



Un compromís a mantenir durant tot el període dels subministres, en cas de
resultar adjudicatari, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà
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de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant
del personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys
que es puguin originar a tercers.


Els licitadors realitzaran una visita obligatòria, prèvia a la presentació d’ofertes, a
les instal·lacions de l’ETAP del Ter, amb l’objecte de conèixer els equips i els
detalls de les instal·lacions i les condicions que poguessin afectar el
desenvolupament dels treballs. Per la realització de la visita, els licitadors
concertaran la visita amb el responsable del contracte via correu electrònic a la
següent adreça de correu: vgonzalez@atl.cat. Una vegada realitzada la visita el
responsable del contracte facilitarà als licitadors un certificat de visita.
Les
visites
es
realitzaran
seguint
totes
les
recomanacions
sociosanitàries preventives de minimització dels efectes de la COVID-19.



Declaració de compromís compliment actuacions preventives de minimització dels
efectes de la COVID-19 segons el model que figura a l’Annex 12.

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar:
 L’acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil.
 Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de
l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta
licitació. Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial professional i
dels certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la seva
titulació acadèmica.
Acreditació del/la responsable dels treballs: haurà d’estar en possessió d’una
titulació de grau mig o superior en branques tècniques amb competències legalment
reconegudes i una antiguitat mínima de 5 anys. Es requerirà una experiència
mínima provada de 5 anys en l’execució de tasques similars.
Acreditació oficial 1ª: haurà d’estar en possessió d’una titulació de CFGM o superior
en branques tècniques amb competències legalment reconegudes i una antiguitat
mínima de 5 anys en treballs d’impermeabilització amb poliuretà. Es requerirà una
experiència mínima provada de 5 anys en l’execució de treballs
d’impermeabilització amb poliuretà
 Fitxa tècnica dels materials a subministrar.
 Aportació de la documentació corresponent al Protocol de seguretat enfront al risc
d’exposició al SARS-CoV-2 per tal de garantir les condicions de protecció dels
treballadors enfront a la COVID 19, validat pel seu servei de prevenció.
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10. Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici
de valor
No aplica.
11. Criteris d’adjudicació
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la
valoració del preu i de la qualitat.
Puntuació:
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris automàtics
objectius.
 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius:
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
objectius serà de 55 punts.
La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a serà
de 26 punts.
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i barems establerts a l’Annex núm. 5.
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Descripció

Puntuació

Només podeu triar una
opció

Puntuació màxima
3

*Disposar sistema de gestió conforme a les normes
ISO 14001:2015

1 punts

ISO 9001:2015

1 punts

ISO 45001:2018 o OSHAS 18001

1 punts

Sí
No
Sí
No
Sí
No

**Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit als treballs .
Aportar 100% personal propi indefinit

5 punts

Aportar<100 % i >50 % personal propi indefinit

3 punts

Aportar<=50 % personal propi indefinit

0 punts

5

***Experiència del Responsable dels Treballs ( Sent X els anys d'experiència del responsable dels treballs)
X>10 anys

12 punts

5<X≤10 anys

6 punts

12

****Experiència de l' Oficial de 1ª ( Sent X els anys d'experiència de l'Oficial de 1ª )
X>10 anys

12 punts

5<X≤10 anys

6 punts

12

5

*****Classificació ambiental del vehicle
B

1 punts

C

2 punts

ECO

3 punts

Emissions 0

5 punts

13

******Extensió període de garantia sobre el material.
2 anys

13 punts

1 any

7 punts

0,5 anys

2 punts

5

*******Rati RDH
RDH>= 75

5 punts

RDH>=50<75

3 punts

RDH< 50

0 punts

Puntuació Total

Preu
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 45 punts sobre un total de 100, i
es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:
Pv=(1-((Ov-Om)/L)) x V
A on:
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar.
Om: Oferta més baixa.
Ov: Oferta a valorar.
L: Import de licitació.
V= Valoració màxima del Preu (45 punts)
12. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:
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Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes,
també expressada en % respecte el tipus de licitació.

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels
següents supòsits:



Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.
Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.

Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ofertes
anormalment baixes.
13. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots
No aplica
14. Garantia definitiva
No aplica
15. Causes resolució contracte
Es preveu com a causa de resolució d’aquests contractes la resolució del contracte
principal atenent a allò estipulat en l’article 211 de la LCSP.
16. Responsable del contracte
Sr Vicente González Puebla, Responsable Manteniment de Plantes Productives Zona
Nord assistit pel departament al que està adscrit.
17. Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació
del contracte
No es preveuen.
18. Cessió
No es permet la cessió del contracte.
19. Subcontractació
Possibilitat: Si
Excepte:
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a la figura
del responsable dels treballs, atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les
prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. Per aquest motiu, i
atenent a allò previst en la LCSP, els licitadors no podran concertar amb tercers la
realització dels treballs assignats a la figura de responsable dels treballs.
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20. Revisió de preus
Possibilitat: No
21. Termini de garantia
Dos (2) anys
22. Penalitats
L’execució en termini, preu i qualitat del servei ha de permetre l’assoliment dels
objectius de qualitat. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest
contracte, es valora com a greu l’incompliment de la normativa vigent i de les bones
pràctiques de gestió del servei que puguin entorpir o dificultar l’assoliment d’aquestes
fites. Així, si el responsable de la prestació del servei incorregués en demora respecte
del compliment dels terminis establerts per la normativa vigent que regula aquest
contracte en l’adopció d’algun dels actes de la seva responsabilitat, s’imposaran a
l’empresa adjudicatària les següents penalitats:


Penalitats diàries en la proporció de 3,30 € per cada 1.000,00 € del preu
d’execució dels treballs, IVA exclòs.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte per part del
responsable de la prestació del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la
penalitat per valor de l’1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada
infracció.
En cas de que el responsable dels treballs, per acció o omissió, accions no permeses
segons la normativa vigent (com ara autoritzar o certificar preus nous no aprovats,
realitzar treballs no previstos o permetre la modificació sense la corresponent
aprovació), es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat per valor de l’1%
sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En el cas que el responsable dels treballs realitzi una gestió incorrecte o insuficient
sobre el control de qualitat del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la
penalitat per valor de l’1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada
infracció.
En cas de substituir la persona responsable en la prestació del servei ( responsable
dels treballs) per causa de força major però sense la sol·licitud prèvia i autorització
formal del responsable del contracte, es podrà aplicar una penalitat equivalent al 2%
sobre el valor del contracte de prestació del servei.
En cas de no realitzar les visites de seguiment previstes o els informes de seguiment
corresponents dels treballs , es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat
per valor de l’1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En el cas de no realitzar un control correcte sobre la subcontractació, si es realitza, en
el contracte d’execució del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la
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penalitat per valor de l’1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada
infracció.
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la relació nominal de l’equip
de treball dels treballs, malgrat disposar d’una possible autorització d’ATL per a la seva
substitució per esdevenir una causa fortuïta, s’aplicaran les següents penalitats diàries
de caràcter variable en funció del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i
efecte de compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat:
-

-

-

Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.
Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.
Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.

€ del preu del
terç del termini
€ del preu del
terç del termini
€ del preu del
terç del termini

Només quedarà exclòs de l’aplicació de sancions l’incompliment per malaltia greu o
mort.
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert al sobre o
arxiu electrònic corresponent als criteris de valoració de la qualitat de les ofertes
mitjançant criteris automàtics objectius, s’haurà de comunicar amb una antelació
mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o superior) perfil professional i
mateix gènere a fi i efecte de no alterar el RDH.
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental
del vehicle que utilitzarà durant les visites de camp a realitzar en compliment del
contracte, segons la classificació de la DGT:
 Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, el primer
incompliment.
 Resolució de contracte amb confiscació de garantia al segon incompliment, i incoació
d’expedient de prohibició de contractar amb ATL durant el termini d’un any.
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la relació nominal de l’equip
de treball, malgrat disposar d’una possible autorització d’ATL per a la seva substitució
per esdevenir una causa fortuïta, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter
variable en funció del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de
compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat:
 Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.
 Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.
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 Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa adjudicatària o, si escau per no poder-se deduir dels pagaments esmentats,
sobre la garantia constituïda.
Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de
compliment defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat
específica, o en cas que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista una indemnització per danys i
perjudicis.
23. Condicions especials d’execució
L’empresa adjudicatària aplicarà bones pràctiques en matèria de:


Residus:



S’exigeix a l’adjudicatari la correcta gestió dels residus que es generin en les
activitats derivades de l’objecte del contracte.



Personal



L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de
treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què
s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores
que pugui establir.

24.- Tractament de dades personals de caràcter personal
No
Sí, respecte dels tractaments següents:

UNITAT SOL·LICITANT
Càrrec: Tècnic de Manteniment Zona Sud

REPONSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Director de Manteniment

Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital
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ANNEX núm.1
MODEL DE COMPLIMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL MATERIALS
CONSTRUCTIUS I DIMENSIONALS DELS EQUIPS OFERTATS
En/Na ........................................................., amb DNI núm. ...................... i domicili a
efectes de notificació al carrer/plaça/av. ...................................................................
núm. .........................., en nom propi o en representació de .......................................

DECLARO:
Que l’empresa es compromet que els equips ofertats, reuneixen les característiques
tècniques en els termes establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquesta
licitació.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

Signatura,
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ANNEX Núm. 2
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
En ......................................., amb DNI ......................... actuant com a
........................................., en nom i representació de......................, amb domicili en
...................... Província de ...................... assabentat de l’anunci publicat de data ........
de ........................ de 20..... i coneixedor de les condicions i requisits que s’exigeixin
per a la CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
.................................................................................declara que amb anterioritat a la
formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels treballs a realitzar, els
mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada ponderació dels riscos,
imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar l'execució del servei,
acceptant en la seva integritat les bases tècniques i administratives de la licitació que
sota la seva responsabilitat assegura haver examinat en profunditat. A més, manifesta
expressament que ha reconegut els llocs i indrets on s'han d'executar les obres,
prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha examinat i estudiat la
documentació definitòria dels treballs, que la considera suficient i que no es necessari
incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa de les mateixes.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
Signatura,

MZS/eb

13

Sol·licitud: SC20/000014
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

ANNEX núm.3
NOMENAMENT RESPONSABLE DEL SERVEI

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm.............. , en nom
propi o com a (càrrec) de l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa,
amb residència al carrer........................ número........, i amb NIF................., declara
sota la seva responsabilitat que:

Que en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es comprometen a designar
una persona com a responsable de la prestació del servei davant d’ATL.
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

Signatura

MZS/eb
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ANNEX núm.4
ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS
Obligació essencial: SÍ
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...................”, amb
número de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de
l’empresa ...........................,
DECLARA
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure
a l’equip tècnic el RESPONSABLE DELS TREBALLS(*)que compleixi els requisits
detallats més avall, i a mantenir-lo durant tota la seva vigència, tret de raó justificada
per causa fortuïta(**) i acceptada prèviament i explícita per part del responsable del
contracte d’ATL.
- Responsable dels treballs :haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o
superior en branques tècniques amb competències legalment reconegudes i una
antiguitat mínima de 5 anys. Es requerirà una experiència mínima provada de 5
anys en l’execució de tasques similars.
(*) Al licitador que es proposi com adjudicatari, se sol•licitarà, previ a la signatura del contracte, l'acreditació
mitjançant currículum de tot l'historial professional i els certificats expedits o visats pels òrgans competents
(administracions, col•legis professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la titulació
acadèmica de les persones que s'han compromès a adscriure com a Responsable dels treballs.
(**) En cas d’esdevenir una causa fortuïta, l’adjudicatari/a del contracte ha de comunicar i acreditar aquesta
circumstància i sol·licitar autorització a ATL per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima
de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX Núm. 5
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS
AUTOMÀTICS
El/la
Sr/Sra
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per l’execució del treballs de
RENOVACIÓ DE LES CUBETES DE RETENCIÓ D’HIPOCLORIT I NaCl 2 a L’ETAP
DEL TER (2018/136) (SC20/000014) número de clau d’expedient ......……..., es
compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................) a
prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent
proposta tècnica:
Descripció

Puntuació

Només podeu triar una
opció

Puntuació màxima
3

*Disposar sistema de gestió conforme a les normes
ISO 14001:2015

1 punts

ISO 9001:2015

1 punts

ISO 45001:2018 o OSHAS 18001

1 punts

Sí
No
Sí
No
Sí
No

**Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit als treballs .
Aportar 100% personal propi indefinit

5 punts

Aportar<100 % i >50 % personal propi indefinit

3 punts

Aportar<=50 % personal propi indefinit

0 punts

5

***Experiència del Responsable dels Treballs ( Sent X els anys d'experiència del responsable dels treballs)
X>10 anys

12 punts

5<X≤10 anys

6 punts

12

****Experiència de l' Oficial de 1ª ( Sent X els anys d'experiència de l'Oficial de 1ª )
X>10 anys

12 punts

5<X≤10 anys

6 punts

12

5

*****Classificació ambiental del vehicle
B

1 punts

C

2 punts

ECO

3 punts

Emissions 0

5 punts

13

******Extensió període de garantia sobre el material.
2 anys

13 punts

1 any

7 punts

0,5 anys

2 punts

5

*******Rati RDH
RDH>= 75

5 punts

RDH>=50<75

3 punts

RDH< 50

0 punts

Puntuació Total

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)
(*) El licitador presentarà còpia dels certificats de qualitat
(**) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 6
(***) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 7
(****) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 8
(*****) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 9
(******) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 10
(*******) El licitador justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 11
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ANNEX Núm. 6
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA CONDICIÓ DE PERSONAL
PERSONA PROPI INDEFINIT ASDCRITS ALS TREBALLS.
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...................”, amb número
de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de l’empresa
...........................,
DECLARA,
Sota la meva responsabilitat que per aquest contracte, el nombre de treballadors
propis adscrits a l’execució de la prestació dels treballs és de .............., dels quals es
troben es situació d’indefinits un total de .......... contractes i es compromet, en cas de
resultar adjudicatari, a presentar els documents que siguin exigits per l’òrgan de
contractació.
Y perquè així consti, signo aquesta declaració.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

Signatura,

MZS/eb
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ANNEX Núm. 7

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA EXPERIÈNCIA DEL /LA
RESPONSABLE DELS TREBALLS

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...................”, amb número
de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de l’empresa
...........................,

DECLARO:
Que en cas de ser adjudicatària del contracte objecte d’aquesta licitació, el/la
responsable dels treballs designat per l’empresa per a la realització dels treballs del
contracte acredita una experiència de xx anys
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
Signatura,
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ANNEX Núm. 8

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA EXPERIÈNCIA DE L’
OFICIAL DE 1ª

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...................”, amb número
de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de l’empresa
...........................,

DECLARO:
Que en cas de ser adjudicatària del contracte objecte d’aquesta licitació l’Oficial de 1ª
designat per l’empresa per a la realització dels treballs del contracte acredita una
experiència de xx anys
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
Signatura,
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ANNEX Núm.9

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A
UTILITZAR

El/la
Sr/Sra.
..............................................................................................,
amb
residència a ................................................, carrer ................................ número ........, i
amb NIF ............................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte
“….......................................................………………”,
número
de
clau
d’expedient……………………, en nom propi / en nom i representació de l’empresa
............................................................,

DECLARA
Que el vehicle que utilitzarà el/la responsable dels treballs en el desenvolupament de
les tasques pròpies del contracte disposarà del distintiu ambiental de tipus Emissions 0
/ ECO / C / B segons la classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que
figurarà adherit a l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX Núm. 10

DECLARACIÓ COMPROMÍS EXTENSIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA
SOBRE ELS MATERIALS INSTAL.LATS

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”, número de
clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i representació de
l’empresa ...........................,

DECLARA

Que en cas de resultar adjudicatari els materials instal·lats tindran una garantia
addicional de x anys.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

Signatura,
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ANNEX Núm. 11

JUSTIFICACIÓ DEL RATI RDH
Nom i cognoms
******* ********** *****************
******* ********** *****************
******* ********** *****************
******* ********** *****************
******* ********** *****************
Número persones total equip (a)
**
Número dones equip (b)
**
RDH (b/a*100)
** %

Funció dins l’equip
*********
*********
*********
*********
*********

Gènere (H/D)
*****
*****
*****
*****
*****

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

Signatura,
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Annex Núm 12
DECLARACIÓ COMPROMÍS COMPLIMENT ACTUACIONS PREVENTIVES
DE MINIMITZACIÓ DELS EFECTES DE LA COVID-19
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”, número de
clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i representació de
l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que en cas de resultar adjudicatari, es compromet a aportar, abans d'iniciar els
treballs, un "Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de
garantir les condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19, validat pel
seu servei de prevenció

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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