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CONTRACTE SERVEIS
Procediment obert harmonitzat (156. LCSP)
CONTRACTE: SERVEIS DESTINATS A L’EVITACIÓ D'OCUPACIONS D’IMMOBLES I PROTECCIÓ DEL
DRET A LA PROPIETAT, AMB MESURES MEDIAMBIENTALMENT RESPONSABLES.
Exp. Núm. 2021-SE-OH-07
Tramitació ordinària
QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
A. PODER ADJUDICADOR.
Administració contractant
Servei gestor
Òrgan de contractació
Valoració d’ofertes
Adreça de l’òrgan de contractació
Correu electrònic
TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

Junta de Govern Local
Mesa de contractació
Plaça de la Vila, 1
serveicontractacio@gramenet.cat
30 dies (dies naturals)

B. NECESSITAT I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. CL. 1 PCAP
Necessitats: Prevenir i evitar ocupacions d’habitatge i locals objecte d’una usurpació denunciada a la policia o
qualsevol altre circumstància urgent que així ho requereixi un cop han estat objecte d’una desocupació per
poder mantenir l’ordre públic i la seguretat ciutadana i protegir i /o custodiar els béns en situació de risc. En
definitiva, vetllar pel compliment de les lleis fent les actuacions que calguin per evitar la comissió d’actes
delictius.
És un contracte mixt, de servei i subministrament, però es tramitarà com un contracte de servei ja que la
previsió és que del preu total, el 85 % correspon al cost de servei i un 15 % al cost de subministrament del
material necessari per executar els treballs.
Donat que és un servei que no pot realitzar l’ajuntament per no disposar del material necessari ni mitjans
propis, és imprescindible la seva contractació externa.
Objecte: La prestació de treballs puntuals consistents en el servei d’instal·lació i/o
reparació de planxes per tapiar portes i finestres incloent el transport, subministrament i
retirada de material instal·lat, a requeriment de la Policia Local, durant les 24 hores del dia i
pels 365 dies de l’any, d’acord amb les condicions i característiques establertes al PPT.
Els treballs puntuals a prestar són de manera enunciativa i no limitativa els següents:
Tapiats de forats de façana.
Tapiats i destapiats d’habitatges o locals o espais públics per evitar-ne l’ocupació no
consentida.

CPV:
51000000-9
Serveis
d’instal·lació

L’abast de les tasques serà sobre:
Edificis i/o locals de titularitat municipal o gestió pública.
Edificis privats objecte d’usurpació en els quals s’ha d’actuar amb caràcter subsidiari
per raó d’urgència per garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic.
Altres espais dins de la ciutat que els serveis tècnics municipals considerin oportú
Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir la producció mediambientalment
responsable
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C. LICITACIÓ PER LOTS/SUBLOTS/PARTIDES. CL. 1 PCAP
Possibilitat de licitar per lots: NO
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre-les com una realització i aprofitament individual i
funcional que permeti la seva execució de manera independent. A més la divisió en lots exigeix una coordinació
i planificació global dels treballs per a una correcta execució, la qual cosa resulta desproporcionada per les
finalitats que es persegueixen.
D. CONTRACTE RESERVAT. CL. 1 PCAP
NO
E. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. CL. 2 PCAP
Pressupost de licitació (IVA exclòs) Tipus d’IVA aplicable: 21%
160.000,00 €
Import IVA: 33.600,00 €
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: PREUS UNITARIS

Pressupost base de licitació amb
IVA 193.600,00€

L’ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació ja que aquesta quantia es considera
estimativa i te el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat a la quantia de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus
unitaris.
El preu resultant dependrà dels serveis demanats per la Policia Local i seran resultants de multiplicar els preus
dels número d’activacions, m2 de xapa i hores d’operaris depenent l’horari del desplaçament, segons el següent
detall de desglossament del pressupost net total ANUAL del contracte:

El pressupost de licitació s’ha calculat fent un estudi de mercat i en base als serveis executats durant l’últim
any. Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla 2 operaris que es el personal mínim requerit a
adscriure al contracte, amb els actuals preus de mercat d’aquest servei al no disposar de conveni propi i
sense que hi pugui haver diferències retributives en funció del gènere.
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El preu establert inclou de manera expressa el servei de transport, subministrament i retirada en el seu cas,
de les xapes galvanitzades a requeriment de la policia municipal o del responsable del contracte així com les
mesures necessàries per executar els serveis que es descriuen, amb les corresponents mesures de
seguretat i salut, els costos de gestió de residus de construcció i demolició i tots els costos necessaris per
executar la unitat segons la normativa vigent, així com tots els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a la correcta execució i finalització de qualsevol servei, encara que no estiguin tots
especificats en la descripció dels preus.
El contractista podrà costejar aquests costos amb els guanys obtinguts del reciclatge de les xapes, sense
que es pugui cobrar cap altra quantitat per aquest servei.

F. VALOR ESTIMAT (IVA exclòs) (adequar si hi ha lots). CL. 2 PCAP
Lot / Pressupost licitació
160.000,00 €

Pròrroga
160.000,00 €

Modificacions
32.000,00 €

Total
352.000,00 €

G. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CL. 3 PCAP
Aplicació pressupostària

Projecte comptable

Anualitats previstes

3100/13200/2269900

---------------------

2021, 2022, 2023

Atès que el contracte de serveis per la realització dels treballs a executar durant els exercicis econòmics de
2021 i 2022 I 2023 comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització es subordina
al crèdit que per cada exercici autoritzi els respectius pressupostos municipals, tal com preveu l’article 174
del RD Legislatiu 2/2004, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet adquirir
compromisos per a despeses que afectin exercicis posteriors a aquell en el que s’autoritzen.
H. TERMINI D’EXECUCIÓ. Cl. 4 PCAP
Termini 2 anys
Data d’inici: La data d’inici prevista és la data de formalització del contracte.
Pròrroga:
SÍ

Durada de la pròrroga:
2 anys

Termini de preavís:
X Específic: 5 mesos

I. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. CL. 8 PCAP
Presentació sobre digital. La plataforma del sobre digital no demana el/s document/s justificatiu/s de la
proposta, aquests s’han d’incorporar als annexos preceptius, en cas de presentar-se comprimits el format
preferentment admès és el ZIP.
Es podrà visualitzar la publicació de l’arxiu de la gravació de l’obertura de l’oferta econòmica en la següent
adreça: https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q
J. HABILITACIÓ i SOLVÈNCIA DELS LICITADORS. MITJANS D’ACREDITACIÓ. CL. 10 PCAP

Especial habilitació empresarial o professional NO
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Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum anual de negocis referit al millor exercici dels 3 últims disponibles, anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa. Mínim de solvència: Acreditar una xifra de volum IVA exclòs, igual o superior al pressupost de
licitació. En cas que la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a un any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional a aquest període.
Acreditació: Mitjançant certificat o nota simple (amb indicació del núm. de fulles, data i segell) del Registre
Mercantil o mitjançant qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació.
Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis o treballs similars realitzats en els últims 3 anys, que inclogui import, data i
destinatari. Mínim de solvència: Haver executat 1 contracte similar, executat entre la data de publicació de la
convocatòria i l’equivalent del 3è. any anterior, per import total igual o superior al pressupost de licitació (IVA
exclòs).
Acreditació: Mitjançant certificats de bona execució indicant import, dates i lloc d’execució, expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari amb les dades expressades.
Els requisits establerts s’han de complir en tot moment fins a l’adjudicació i formalització del contracte.

K. SUBCONTRACTACIÓ/CERTIFICATS/ ALTRES DECLARACIONS DELS LICITADORS. CL. 10 PCAP
INDICACIÓ DE LA SUBCONTRACTACIÓ. Obligació d’indicar en l’oferta la part del contracte que tingui
previst subcontractar. NO.
CERTIFICATS:NO
ALTRES DECLARACIONS. NO
L. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS PELS LICITADORS. CL. 11 PCAP
Compromís d’adscripció de mitjans: X SÍ. En tractar-se d’un servei que ha de prestar-se de manera àgil,
eficaç i de manera satisfactòria que ha d’estar cobert les 24 hores, els 365 dies de l’any és necessari
l’adscripció com a mínim dels següents mitjans:
Mitjans PERSONALS:
NUM.
PERSONES

2

FUNCIÓ/
CATEGORIA

operaris

EXPERIÈNCIA (en anys i en la categoria o funció
requerida)

QUE ACREDITI 2 anys o més d’experiència en
feines similars

DEDICACIÓ (en %)

100 %. En el moment
que sigui requerit

Acreditació: L’acreditació dels mitjans personals a adscriure declarats la farà l’adjudicatari mitjançant la
presentació del currículum vitae i /o l’informe de la vida laboral de cada operari a adscriure al contracte.
En cas de resultar contractista ha d’adscriure els mitjans personals i materials ofertats i en el seu cas els
mínims establerts al PPT. El personal a adscriure al contracte podrà ser substituït per causes imprevistes no
resultants de la voluntat del contractista i sempre i quan el nou personal a adscriure compleixi amb els
requisits establerts i tingui de manera prèvia a la seva adscripció l’aprovació del responsable del contracte.
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Mitjans MATERIALS
Declaració respecte el compromís d’adscripció d’un vehicle, eines i un taller d’origen i comunicació
d’incidències que permeti la mobilitat dels operaris al lloc designat del municipi en menys de 120 min. des de
la seva comunicació via telefònica i/o via correu electrònic per part de la Policia Local, conforme el detall
especificat al PPT.
Acreditació: El primer classificat haurà de presentar en el moment que sigui requerit la documentació
acreditativa del compromís efectuat.
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització i/o resolució contractual.
M. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CL. 12 PCAP
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació fins un màxim de 100 punts
distribuïts en: Criteris de valoració automàtica.
Criteris de valoració automàtics

100 punts

valoració

1 Oferta econòmica

65 punts

Fórmula

2 Criteris de qualitat. Millor temps de resposta.

30 punts

Automàtic

3 Clàusula mediambiental

5 punts

Automàtic

1 Oferta econòmica justificada (màxim de 65 punts ) .
S’assignarà el màxim de punts a la millor oferta estimada ANUAL justificada respecte el pressupost anual
estimat de licitació (80.000 €) i la resta de propostes econòmiques presentades es valoraran amb la
aplicació de la següent fórmula:

Les ofertes es presentaran amb dos decimals.
Justificació: Declaració de conformitat amb el model de l’annex 2. A efectes de la seva valoració, l’oferta econòmica
presentada haurà d’estar degudament justificada mitjançant el detall del preu unitari per servei ofertat. En absència
d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari del tipus de licitació.
El preu estimat total de l’oferta resultarà de multiplicar el preu estimat pel termini del contracte.
IMPORTANT. Les ofertes no justificades, entenent com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun dels
documents establerts en aquest apartat, no seran objecte d’esmena i no serà possible incorporar-los
posteriorment ja que es consideren elements determinants, integradors i essencials que configuren l’oferta,
per afectar al contingut material d’aquesta.
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2. Criteris de qualitat - fins a un màxim de 30 punts
Tenint en compte la urgència quan es requereix el servei, es valorarà la millora justificada del temps de
resposta en base a la distància de la ubicació del taller d’origen perquè és una variable objectiva que permet
valorar una resposta més ràpida i per tant més econòmica en hores de serveis policials i mediambientalment
més sostenible.
Aquesta millora es valora de la forma següent:




Temps de resposta de menys de 35 minuts
Temps de resposta de 36 a 60 minuts
Temps de resposta de 61 a 90 minuts

30 punts
15 punts
5 punts

JUSTIFICACIÓ: Declaració responsable que inclogui el compromís de temps de resposta que s’ofereix amb
una justificació suficient del licitador de com es prestarà el servei per garantir el compromís de millora de
temps de resposta ofert tenint en compte la distància del local del taller fins a la Prefectura de la Policia Local
de Santa Coloma de Gramenet (c/ Sant Jordi, 40, 08923), com pot ser la mesura del temps de desplaçament
amb l’aplicació Google Maps o programa equivalent des del local on es presti aquest servei fins aquesta
adreça de la Prefectura. Sense aquesta justificació la millora no serà valorable.
3. Clàusula mediambiental - 5 punts
Per executar aquest contracte es requereix l’adscripció d’un vehicle per portar el material i els operaris. Es
valorarà amb 5 punts l’adscripció a l’execució del contracte i durant tot el seu termini, d’un vehicle que
disposi de les etiquetes ambientals de la Direcció General de Trànsit (DGT) de nivell “ECO” o “ZERO
EMISIONS”. La relació del vehicle/s adscrit/s al contracte es mantindrà actualitzada durant tot el termini del
contracte.
JUSTIFICACIÓ: Declaració de compromís del licitador indicant les dades concretes del/s vehicles en cas de
disposar-les. En el cas que resulti adjudicatari del servei, aportarà al servei gestor del contracte abans de
l’inici de l’execució, la relació de tots els vehicles adscrits al servei i la corresponent justificació de la
certificació de les etiquetes ambientals de tots ells.

N. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. CL. 13 PCAP
Les ofertes que estiguin en baixa anormal o desproporcionada. Es consideraran, en principi,
desproporcionades o temeràries les ofertes inicialment admeses que es trobin en els següents supòsits:



Si es presenta un licitador, quan l’oferta sigui inferior al 30%, del pressupost estimat base de licitació.
Si es presenten dos o més licitadors, quan les ofertes siguin inferiors al 20% de la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades.

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques en euros, no sobre el
percentatge de baixa de l’oferta.
Serà causa específica d’exclusió l’oferta que superi qualsevol dels preus unitaris establerts.

O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. CL. 18 PCAP

CESSIÓ

X NO

SUBCONTRACTACIÓ
X SÍ. El contractista haurà de proposar totes les empreses subcontractades
després de la signatura del contracte i aquestes hauran de tenir el vistiplau del responsable municipal del
contracte.
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En cas de subcontractació a una mateixa empresa de més del 80% del contracte, l’empresa subcontractista
haurà d’acreditar la mateixa solvència requerida al contractista principal amb l’import proporcional al
corresponent subcontracte.

P. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER
ESTABLERTES A LA CL. 21, 22 i 23 DEL PCAP:

AQUEST

CONTRACTE.

A MÉS

DE

LES

Assegurança responsabilitat empresarial i civil: Subscriure una assegurança amb una quantitat mínima de
100.000 € per accident. El contractista estarà obligat a cobrir qualsevol dany a tercers, si aquests s’han
produït com a conseqüència de l’execució del contracte.
Q. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CL. 24 PCAP
A més de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 24 del PCAP, el contracte està subjecte a
les següents condicions especials d’execució:
 Durant tota l’execució del contracte, el contractista haurà d’acreditar, quan sigui requerit, que els
béns o serveis objecte del contracte han estat produïts respectant les normes mediambientals
vigents. Els contractistes han de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, tal i com
estableix l’art. 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació contractual essencial i el seu incompliment
podrà esser considerat com a causa de resolució del contracte.
R. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. CL. 27 PCAP

X SÍ.
CIRCUMSTÀNCIES I ABAST DE LES MODIFICACIONS PREVISTES
Fins a un import màxim del 20% de l’import adjudicat. (màxim 32.000 € IVA exclòs) i per cobrir l’augment del
servei per l’augment de les ocupacions per ser un fenomen impredictible.
CONDICIONS DE LA MODIFICACIÓ
La modificació del contracte es produirà previ informe justificatiu del responsable del contracte. S’aplicaran
els preus establerts aplicant la baixa oferta pel contractista.
La tramitació de les modificacions previstes no suposarà en cap cas la fixació de preus nous.

S. REVISIÓ DE PREUS. PREUS CONTRADICTORIS. CL. 26 I 27 PCAP
REVISIÓ DE PREUS
PREUS CONTRADICTORIS

NO
NO
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T. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CL. 28 PCAP

El pagament es farà mitjançant factura electrònica contra la recepció del servei, subministrament inclosa
tota la documentació, segons especificacions del personal del servei gestor (Policia Local).
El contractista presentarà la/es factura/es i demés documents acreditatius de la prestació realitzada de
forma mensual comprenent i detallant tots els serveis i subministraments realitzats.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran rebudes i
conformades pel Intendent Major, Cap de la Policia Local, responsable del contracte.

U. PENALITATS ESPECÍFIQUES. CL. 29 PCAP
X NO. Veure PCAP

V. GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA. CL. 16 i 31 PCAP
X SÍ. Termini 6 mesos des de l’acta de recepció del servei o informe favorable.

ANNEXOS

X ANNEX 0. DEUC
X ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL. DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
X ANNEX 1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL.
X ANNEX 1.2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE).
X ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Santa Coloma de Gramenet, maig de 2021
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SOBRE A
ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL.
DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
CONTRACTE:

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a
DECLARA RESPONSABLEMENT (1)
1- Que el licitador té capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions exigides a
la present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i representants legals no
es troben en cap de les circumstàncies legals de prohibició de contractar amb l’Administració,
especialment pel que fa a la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat, declara que no es troba incurs en la prohibició de contractar de l’article 71.1,d) de la
Llei 9/2017 i que no ha estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o
d’estrangeria de conformitat amb la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o
social.
2.1.Que està inscrita en el Registre de licitadors de
(RELI/ROLECE) i que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
2.2..Que les dades anotades a l’esmentat Registre de licitadors han estat modificades, el que
s’indica a continuació, segons s’acreditarà mitjançant els documents justificatius corresponents;
mantenint la resta de les dades sense cap variació u alteració respecte al contingut anotat en el
Registre.


Dades que han variat:

2.3.-

Que en data -

2.4.-

Que NO està inscrita en cap registre oficial d’empreses licitadores.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

- ha demanat la inscripció al ----(RELI, ROLECE, altres)

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

1

3.- Que el perfil d’empresa és el següent:
TIPUS
D’EMPRESA

CARACTERÍSTIQUES

Microempresa

Menys de 10 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.

Petita empresa

Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general anual
superior als 43 milions d’euros.

Mitjana empresa

Gran empresa

MARCAR
AMB UNA
CREU

4.- Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a OBJECTE SOCIAL als seus estatus
o regles fundacionals té relació directa amb l’objecte del contracte. Segons el següent: (copiar
únicament l’objecte social relacionat amb l’objecte del contracte):

5.- Que respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
6.- Que respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE i que figura inscrit/a en l’epígraf/s:

Està no subjecte o exempt de l’IAE o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
7.- QUE el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari a
presentar el corresponent certificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té deutes
pendents de qualsevol tipus amb l’Ajuntament i, en el seu cas, AUTORITZA a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet a sol·licitar els següents:
A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a
través del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del
procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
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A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a
través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar
adjudicatari del procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
8.- Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès en cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o reorganització empresarial similar, de
caràcter judicial o privat relacionat amb la insolvència, ni ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té
constància de que s’hagi sol·licitat per cap tercer o que l’esmentada sol·licitud sigui imminent.
9.- Que el licitador en relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de riscs laborals,
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa
vigent, i, ASSUMEIX, en el seu cas, el compromís a fer-lo durant tota la vigència del contracte.
10.- Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa:
SÍ. En aquest cas, en el supòsit de resultar adjudicatari informaré al responsable del contracte
de les retribucions percebudes pels càrrecs directius.
NO
11.- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin considerades
delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.
12.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 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) i que no coneix cap
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
13.- Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’
obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relatives a
les assegurances obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em comprometo a estendre la
cobertura de les assegurances que tinc subscrites a fi d’incloure el contracte de referència o bé, a
subscriure les assegurances requerides en el plec de clàusules administratives particulars.
14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a la
legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

16.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al
PCAP.
SÍ. Detallar quins:
NO
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17.- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (No s’aplica)
18.- Que disposo de la habilitació empresarial o professional necessària, segons el següent
(apartat J):
No es requereix
18.1- Que respecte la solvència (apartat J):
 econòmica i financera: Que el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims
exercicis en funció de les dates de constitució o inici d’activitats de l’empresa es de: €
 tècnica o professional (apartat J). La relació dels contractes realitzats durant els 3 darrers
anys similars a l’objecte del contracte , és la següent (Mínim 1 referència i màxim de 4
referències):
ENTITAT
PÚBLICA/PRIVADA
(INDICAR)

BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE. CAL DETALLAR
ESPECÍFICAMENT LA PART OBJECTE DEL CONTRACTE

IMPORT (€)
IVA EXCLÒS

18.2.- QUE respecte a l’ ADSCRIPCIÓ de mitjans obligatoris MÍNIMS els mitjans i equip tècnic
que s’adscriuran a l’execució del contracte, de conformitat amb la dedicació establerta, són els
que es relacionen a continuació, amb el compromís de mantenir-los així com a incorporar a
requeriment del supervisor / responsable del contracte d’altres necessaris per a la correcta execució
del contracte (apartat L).
1.Mitjans personals
FUNCIÓ

ANYS D’EXPERIÈNCIA EN FEINES SIMILARS

Operari 1 (inicials nom i cognoms)

Operari 2 (inicials nom i cognoms)

2.Mitjans materials:
Servei de contacte de 24 hores i compromís d’adscriure els mitjans materials establerts (vehicle,
maquinària i taller) per garantir la mobilitat d’operaris al lloc designat en menys de 120 min des de la
comunicació via telefònica i/o via correu electrònic per part de la Policia Local:
SÍ. Detallar quins:
NO

S’adscriurà la quantitat del personal i mitjans materials necessari per oferir un servei àgil, eficaç i
satisfactori durant tot el servei que ha d’estar cobert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
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La documentació acreditativa de les declaracions efectuades s’aportarà en qualsevol moment a
requeriment municipal i en tot cas, pel primer classificat abans de l’adjudicació del contracte.
19.- El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació i designa com
a persones autoritzades (mínim recomanable 2) per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions
i requeriments per mitjans electrònics a:

PERSONES AUTORITZADES

CORREU ELECTRÒNIC PROFESSIONAL

MÒBIL
PROFESSIONAL

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit per tal de fer la modificació corresponent.
20.- Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i, en
el seu cas, que les còpies dels documents aportats en qualsevol format, reprodueixen fidelment el
contingut dels documents originals.
SÍ

NO

21.- Que en el supòsit de resultar proposat com adjudicatari del contracte em comprometo a aportar,
en el seu cas, els documents que acreditin la capacitat, representació, manca de prohibició de
contractar que no constin al RELI, ROLECE o registre equivalent i en qualsevol cas, els documents
que acreditin l’efectiva disponibilitat per a l’execució del contracte dels mitjans compromesos. En
aquest sentit entenc que en cas de ser proposat com adjudicatari i no aportar la documentació
requerida dins del termini establert, la proposta d’adjudicació es farà al següent licitador millor valorat.

Licitador/a:

(1)

En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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SOBRE A
ANNEX 1.1
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL

CONTRACTE:

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
a l’objecte de participar en la licitació del contracte / lot de referència.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’oferta presentada per l’empresa que represento s’ha redactat de manera autònoma i
independent de qualsevol empresa presentada del mateix grup empresarial.
Que l’empresa

:

Pertany al grup d’empreses anomenat
Que les empreses de l’esmentat grup empresarial que es presenten a aquesta licitació són:

Empresa:
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SOBRE A
ANNEX 1.2

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
CONTRACTE :

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

DECLAREN

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el
contracte / lot de referència, amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
% l’empresa
% l’empresa
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació:
al/la Sr./Sra.
amb DNI núm.
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Que la UTE a constituir és:
Denominació
domicili per a les notificacions
núm. telèfon
adreça de correu electrònic

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,

Empresa:
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SOBRE B
ANNEX 2

CONTRACTE:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El Sr/ la Sra. sota signant,
En nom propi
En representació de l’empresa :
Domiciliada al c.
NIF
DECLARA :
Que coneix les condicions exigides per optar a la licitació del contracte de referència de conformitat
amb la documentació tècnica aprovada, que considera amb suficient definició per ser executat sense
noves determinacions i per tant, es compromet a realitzar el contracte amb subjecció a l’esmentat
document tècnic, així com al plec de clàusules administratives particulars i, efectua la següent
proposta:

1.MILLOR OFERTA ECONÒMICA.
L’oferta ESTIMADA total ANUAL (import base*) IVA exclòs en funció de les hores/serveis estimats
anuals ascendeix a (€):

QUE, es desglossa de la manera següent:
Import Base *:
Import IVA:
Import Total:
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D’acord amb els següents preus unitaris i preus anuals oferts:

Unitats ANUALS
previstes

Concepte

Preu màxim
unitari
(IVA
exclòs)

Activació del servei i desplaçament diürn
(06:00 a 22:00h)

150

90,00 €

Activació del servei i desplaçament
nocturn (22:00 a 06:00h)

50

130,00 €

200

60,00 €

655

40,00 €

310

60,00 €

Preu/m2 de xapa galvanitzada de 2mm
d'espessor amb peçes, cargols
i altres elements necessaris amb el
transport per portar-lo i retirar-lo inclòs.
Preu/hora operari diürn (06:00 a 22:00h)
Preu/hora operari nocturn (22:00 a
06:00h)
Complement operari preu/hora dia festiu
(caps de setmana, festes nacionals i
locals del municipi)
Complement activació del servei i
desplaçament (caps de setmana, festes
nacionals i locals del municipi)

80

20,00 €

80

20,00 €

Preu unitari
ofert (IVA
exclòs)

Total preu anual estimat
(preu unitari ofert X
unitats anuals previstes)

Preu estimat
ANUAL total
de l’oferta*

L’OFERTA PEL TERMINI DEL CONTRACTE RESULTARÀ DE MULTIPLICAR L’IMPORT ESTIMAT
ANUAL X 2 ANYS DE CONTRACTE:
Import Base *:
Import IVA:
Import Total:

2. CRITERI DE QUALITAT. MILLOR TEMPS DE RESPOSTA.
QUE ofereixo i justifico un temps de resposta de :(assenyalar amb X el que correspongui)

Temps de menys de 35 minuts

Temps de resposta de 36 a 60 minuts

Temps de resposta de 61 a 90 minuts
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ACOMPANYO justificació de com es prestarà el servei per garantir el compromís de millora de temps
de resposta ofert tenint en compte la distància del local del taller fins a la Prefectura de la Policia
Local de Santa Coloma de Gramenet (c/ Sant Jordi, 40, 08923),

(Cal aportar aquesta justificació, usant per exemple la mesura del temps de desplaçament amb
l’aplicació Google Maps o programa equivalent, des del local on es presti aquest servei fins aquesta
adreça de la Prefectura. Sense aquesta justificació la millora no serà valorable)

3 MILLORA MEDIAMBIENTAL
QUE em comprometo a adscriure a l’execució del contracte un vehicle que disposarà de l’etiqueta
ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) de nivell “ECO” o “ZERO EMISIONS” i a mantenir
la informació sobre les dades d’aquest vehicle actualitzada durant tot el termini del contracte:
NO
SI

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
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