PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA PLANTA PILOT DE TRACTAMENT
D’AIGÜES FREÀTIQUES DE L’AQÜIFER DEL RIU BESÒS PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA
PER USOS INDUSTRIALS I POTABLES, NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE PECT LITORAL-BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, COFINANÇAT PER LA
UNIÓ EUROPEA DINTRE DEL PO FEDER 2014-2020

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm.
52/19
expedient
Codi CPV 42912300-5 Maquinaria y aparatos para filtrar o depurar agua

A- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable
IVA
Import total

76.000,00 € (IVA exclòs)
15.960,00 €
91.960,00 €

El present pressupost es troba desglossat a la clàusula 2 del present plec.
A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost màxim de licitació:
76.000,00€ (IVA exclòs)
Valor de
pròrrogues
TOTAL

les

diferents

opcions: -----76.000,00€ (IVA exclòs)

A.2 ANUALITAT ESTIMADA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
ANY
IMPORT
2019
76.000,00€
(IVA exclòs)
B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.
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C- GARANTIES
PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

D- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ
5 mesos per a l’entrega de la planta pilot de tractament d’aigües freàtiques
E- TERMINI DE GARANTIA
Dos (2) anys
F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents
plecs.
G- FORMA DE PAGAMENT
Es facturarà el subministrament un cop s’hagi recepcionat per part del Consorci del
Besòs.
H.- REVISIÓ DE PREUS
No procedeix la revisió de preus
I.ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS
No s’admeten variants.
J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové),
Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a
divendres de 9.00 a 14.00.
Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 27 de maig de 2019, a les
14.00h.
K.- OBERTURA DE PROPOSTES
Acte públic en el que es procedirà a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques i
valorables de forma automàtica.
Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové),
Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs
Data: 31 de maig de 2019, a les 9.00 hores
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament d’una planta de tractament d’aigües
freàtiques de l’aqüífer del riu Besòs per a la producció d’aigua per usos industrials i
potables, de conformitat al contingut i especificacions dels plecs tècnics. La planta de
tractament estarà continguda en un container, tipus transport marítim, i serà ubicada
en una via pública de la ciutat de Sant Adrià de Besòs.
D’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions
als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
(Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril), el Consorci del Besòs ha resultat entitat
beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, Projecte que va
ser presentat juntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià, que actua com a Entitat
Representant del Projecte, Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament de
Badalona i Fundació B-Tec.
Dins del Projecte el Consorci s’obligava a portar a terme l’operació “Gestió Sostenible
del Cicle de l’Aigua”, consistent en la intervenció pilot per a la implementació tècnica,
tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat
en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals,
aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià de Besòs i Badalona que a la
vegada aquesta es desplega en dos actuacions: Monitorització del Model Litoral i
Gestió de l’Aigua Freàtica.
Degut a l’anterior, per a dur a terme l’actuació “Gestió de l’aigua freática” en aquests
moments escau l’adquisició d’una planta de tractament d’aigües freàtiques de l’aqüífer
del Besòs per a la producció d’aigua per usos industrials i potables.
L’objecte del contracte no s’ha dividit en lots perquè la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva execució
correcte des del punt de vista tècnic.

2. Regim jurídic
El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament i es subjecta
a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec,
el PPT i documentació complementària, es regulen per la LCSP en allò que tingui
caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
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La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és el Plec de
prescripcions tècniques i el present plec de clàusules administratives.

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 91.960 €, IVA
inclòs, amb el desglossament següent: 76.000,00 euros, pressupost net i 15.960,00 €
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i partida
següent:
Any
2019

Import net
76.000,00€

% IVA
21

Import IVA
15.960,00€

Import Total
91.960,00€

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:
DESCRIPCIÓ
Planta pilot
transport
Materials i mà d’obra d’instal·lació
Posada en marxa
Curs de formació
Desplaçaments, dietes i estança
TOTAL (IVA exclòs)

PREU (IVA exclòs)
69.000 €
1.500 €
5.500 €

Inclòs
76.000,00 €

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 76.000,00 euros, sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuïda
l’empresa contractista per la fabricació, transport, entrega i formació per a la posada
en funcionament de la Planta de tractament d’aigües freàtiques, tot d’acord amb la
previsió de l’article 101 LCSP.
Any
2019

VE
Subministrament
76.000,00 €

VE
Altres conceptes
-

VE modificacions amb
increment del cost
-
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SUMA
76.000,00 €
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TOTAL 76.000,00 €

-

-

76.000,00 €

Clàusula 3.- Durada del contracte
L'empresa contractista resta obligada a lliurar els béns objecte del subministrament en
el lloc que li indiqui el Consorci del Besòs, en el termini de 5 mesos, a comptar des del
dia de la signatura del contracte.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant. Expedient de
contractació i procediment d'adjudicació
1. L'òrgan de contractació és la Gerència del Consorci del Besòs.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
4. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert previst a l’art. 156 de la
LCSP.

Clàusula 5. Publicitat del procediment
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Perfil de Contractant del
Consorci del Besòs que es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya:

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència de les empreses
licitadores
1. Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
2. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses
licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del
5
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contracte subministrament, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals.
3. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. Els
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d’aquest contracte públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
-segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
4. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d'empreses (UTE) han d'acreditar
la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentàries vigents.
5. Requisits de solvència:
a) solvència econòmica i financera: D’acord amb la previsió de l’article 87.3 LCSP, el
volum anual de negocis referint al millor dels últims tres exercicis en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de ser igual o superior a 1,5
vegades el VEC. En el cas de que la data de constitució de l’empresa o d’inici
d’activitat sigui inferior a un any, comptat des de la data final de presentació de
proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
La inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà, en els termes de l’art. 87.2 LCSP, front a l’òrgan de contractació les
condicions de solvencia económica i financera del licitador.
b) solvència tècnica: Haurà d’aportar-se relació dels principals subministraments
realitzats d’igual o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte en el
curs de com a mínim els tres últims anys, amb indicació d’import, data i destinatari,
públic o privat. Els subministraments podran acreditar-se amb certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat pública; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat o document expedit per aquest
o per qualsevol document que acrediti la realització de la prestació.
D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els
subministraments executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte
del contracte és la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
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De conformitat a l’article 89.1.h) LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada
des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data
de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència amb el
llistat de treballs o suministraments iguals o simalrs, essent suficient que acreditin la
solvencia a través de:
- la indicació del personal tècnic o unitats tècniques de les que es disposi el
contractista per a l’execució del contracte.
- descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la
qualitat i els mitjans d’estudi i investigación de l’empresa.
6. Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans
establerts a la clàusula següent.

Clàusula 7. Documentació que han de presentar les empreses licitadores
Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar dos sobres tancats,
identificats amb els números 1 i 2.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la
representi, i en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats
numèricament, els documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar
com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament.
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant
en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions
establertes a l’article 133 LCSP.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia de dels drets digitals, informem que les dades personals seran
tractades per el Consorci del Besòs amb domicili en C/Olimpic, s/n, pl. 2, 08930, Sant
Adrià de Besós, qui actua com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de
gestionar la contractació d’aquesta Administració Local. Aquestes dades es cediran,
per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de serveis de contractació pública
(PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre
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de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels
òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil de
licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions
porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats
indicades.
El licitador té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com limitar i/o
oposar-se al tractament o sol·licitar la portabilitat dels mateixos, mitjançant la
presentació d'un escrit al domicili anteriorment indicat acompanyat de document oficial
que l’identifiqui. Es podrà consultar informació detallada sobre Protecció de Dades a la
nostra pàgina web: (https://consorcibesos.cat/). La presentació de les proposicions
porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats
indicades.
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha
d’incloure la documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins
d’un sobre s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part
de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la
licitació.

1. Sobre núm. 1,
La documentació que contingui el sobre núm. 1, no pot incloure cap informació
que permeti conèixer els continguts del sobre núm. 2. L’incompliment d’aquesta
obligació implicarà l’exclusió de la licitació.
A l'exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa o
DEUC per procediment relatiu al contracte que té per objecte el .............................,
expedient núm. ............, presentada per …. amb NIF ..., amb domicili a efectes de
comunicacions ..., telèfon ..., fax ..., e-mail ...".
El sobre ha de contenir la declaració responsable que s’adjunta com a model en
l’annex 1.
Alternativament a la declaració responsable, es podrà presentar el DEUC (Document
europeu únic de contractació)
Per obtenir el document DEUC, l’empresa licitadora s’ha de descarregar el fitxer en
format PDF que es publicarà en le perfil del contractant del Consorci que es troba
allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:
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En la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció”, s’haurà de contestar exclusivament si
es compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència
econòmica i tècnica necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. NO S’HAN
D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE
SELECCIÓ.
A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable o en el DEUC
la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en
aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de
presentar un DEUC.
A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar
la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C)
i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte
s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de
l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
El Consorci del Besòs podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs,
quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector públic (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar
els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.
2. Sobre núm. 2.
A l'exterior ha de figurar la menció: "Sobre núm. 2. Proposició per al procediment
relatiu al contracte núm. ………., que té per objecte el .......................................,
expedient núm. ………., presentada per.... amb NIF. ....."
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Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica i la proposta en relació als criteris
evaluables de forma automàtica, de conformitat a model que figura com annex 2 i de
conformitat als criteris que figuren a la clàusula 9ena dels Plecs, signada per l’empresa
licitadora o persona que el representi. S’hi haurà d’adjuntar, igualment, compromís del
licitador en el seu cas en relació a l’ampliació dels terminis de garantia i la reducció
dels termini d’entrega.

Clàusula 8. Termini per a la presentació de les proposicions
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els
plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP via correu electrònic a:
contractacio@consorcibesos.cat. Les respostes emeses respecte aclariments dels
plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma
agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les
respostes tindran caràcter vinculant.
D’acord amb l’article 156.6 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà
de mínim 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci en
el perfil de contractant.
Les proposicions es poden presentar al Consorci del Besós, situat a C/ Olímpic, s/n
(cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besós, 2a planta, 08930, de Sant Adrià
de Besós, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, s'entendrà prorrogat fins al
primer dia hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert.
Quan les propostes s'enviïn per correu postal, el licitador haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament a la oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@consorcibesos.cat)
en el mateix dia i hora que finalitzi el termini per a presentar ofertes en el que es
consignarà el número d’expedient, títol complert del contracte i nom del licitador.
Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposta si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de la finalització del termini
assenyalat a l'anunci.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat.

Únicament s’aplicaran criteris d’adjudicació avaluables automàticament:
1. Pel preu ofertat, fins a 35 punts
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb
la previsió del Decret de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona
2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017,
de 8 de noviembre, de contractes del Sector Públic.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de
licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

2. Per reducció del termini d’entrega del subministrament, amb un màxim de 25
dies (màxim de 30 punts)
Concepte
Reducció del termini d’execució en 5
dies
Reducció del termini d’execució en 10
dies
Reducció del termini d’execució en 15
dies
Reducció del termini d’execució en 20
dies
Reducció del termini d’execució en 25
dies

Puntuació
10 punts
15 punts
20 punts
25 punts
30 punts

Caldrà acompanyar compromís de reducció degudament firmat pel licitador.
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3. Per l’ampliació de les hores del curs de formació al personal del maneig i
manteniment de la planta per sobre de l’establert en la clàusula 5 del Plec de
Prescripcions Tècniques, fins un màxim de 35 punts.
Concepte
Ampliació de 10 hores

Puntuació
35 punts

Ampliació de 6 hores

25 punts

Ampliació de 4 hores

15 punts

Caldrà acompanyar compromís d’ampliació del termini de garantia degudament
firmat pel licitador.
Puntuació total d'aquests criteris: 100 punts.
La documentació justificativa en el seu cas dels criteris avaluables de forma
automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb
valors anormals o desproporcionats:
- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net
de licitació.
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més
baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un
diferencial superior al 5%.
Es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de
la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l'annex X de la Directiva 24/2014.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat:
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Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Clàusula 10. Mesa de contractació, comitè d’experts i organisme tècnic
especialitzat
La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: Joaquim Calafí Rius, Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs.
Vocals:
1. Jordi Canela i Farré, Director de Serveis Generals del Consorci del Besòs.
2. Manuel Odón Mallo Gómez, Secretari del Consorci del Besòs.
3. Daniel Mas Fontcuberta, Interventor del Consorci del Besòs.
4. Begoña Bellette Donay, Responsable de Medi Ambient del Consorci del Besòs.
5. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’oficina del Consorci del Besòs.
Actuarà com a secretària de la Mesa Laura García Saldaña, Responsable de
comptabilitat del Consorci del Besòs.

Clàusula 11. Obertura de proposicions
L’obertura en acte públic del sobre núm. 2 s’efectuarà el dia 31 de maig de 2019 a les
9.00 hores.

Clàusula 12. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà
en el termini màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de
les proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir
tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes.
13
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Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti, dins el termini de 10 dies hàbils, a contar des de la
recepció del requeriment la documentació justificativa de les circumstàncies a les que
es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’art. 140 LCSP si no s’haguessin
aportat amb anterioritat; la documentació acreditativa de disposar efectivament dels
mitjans que s’haguessin compromés per dedicar a l’execució del contracte; i justificant
d’haver constituït la garantia definitiva prevista als plecs.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït,
no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de
les dades inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
- Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
establertes per les disposicions vigents.
- Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels
requisits d’aptitud i solvència són:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no
inscrites al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora
sigui inferior a un any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
- Relació dels principals subministraments efectuats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els
subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el
destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa; si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.
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Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules
administratives generals.
La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar
del següent al de la recepció del requeriment.
4. Un cop presentada la documentació requerida i constituïda, en el seu cas, la
garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la
recepció de l'esmentada documentació. Si l’empresa licitadora no presenta la
documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini
assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació al següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
En cas de falsedat en el DEUC presentada per la empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan
competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.
Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 13. Garanties definitiva
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà
de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA
exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament del
requeriment.
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de
constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta
serà retingut en l’únic abonament del contracte.
La garantia podrà constituir-se també mitjançant aval bancari o per contracte
d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
La garantia que no es faci mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
dipositar-se a la Tresoreria del Consorci del Besòs.
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Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i publicitat de la
formalització del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l’acte d’adjudicació serà notificat per
mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es
publicarà al perfil de contractant.
2. La formalització del contracte haurà d’efectuar-se dins el termini dels 15 dies hàbils
següents a la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, en la forma prevista
a l’epígraf 1.
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària
no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que
l’empresa adjudicatària retira la seva oferta i el Consorci del Besós sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que no ha formalitzat
el contracte l’import del 3% del pressupost base de licitació, iva exclòs, en concepte
de penalitat, que es farà efectiu, en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués
constituït, sens perjudici d’allò establert a la lletra b) de l’apartat 2 de l’art. 71 LCSP.
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà
elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses
derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
3. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant. L’anunci en el
perfil es realitzarà en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte.

Clàusula 15. Execució de les prestacions
L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del
contracte.

Clàusula 16. Abonaments al contractista
El preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a partida
independent.
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El preu es determinarà en euros.
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir la suma dels costos
de les prestacions determinades a la clàusula 2 del present plec.
L’empresa contractista ha de presentar al Consorci del Besòs una única factura
corresponent al subministrament entregat. La factura, serà revisada i conformada en el
termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a
l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de
l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les
rectificacions escaients.
L’empresa contractista ha d’incloure en la factura que presenti el número d’expedient
de contractació.
No es preveu realitzar abonaments a compte, sense que resulti d’aplicació el que
s’estableix a l’art. 198.2 i 198.3 LCSP.

Clàusula 17. Revisió de preus
Ateses les característiques d'aquest contracte no es contempla la revisió de preus.

Clàusula 18. Responsable del contracte
L’Àrea encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Serveis
tècnics del Consorci del Besòs. Es designa al Sr. Joaquim Calafí, Director de Serveis
Tècnics com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar
l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la
correcta realització de la prestació pactada (art. 62.1 LCSP).

Clàusula 19. Condicions especials d’execució i obligacions de l’empresa
contractista
1. Condicions d’execució generals:
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
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2. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals,
l’empresa contractista també està obligada a:
a) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
b) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis i el/la
responsable del contracte.
c) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec.
A tal efecte, i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost, el Consorci del
Besòs descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera factura que
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
d) Fer-se càrrec de les despeses de lliurament i transport fins al lloc convingut dels
béns objecte del contracte.
e) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
f) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris
i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions
de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del Llei Orgànica de
Protecció de Dades i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Igualment, també s’haurà de donar compliment amb el
Reglament General de Protecció de Dades. El contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions
municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques
particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de:
♦ Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte,
l’empresa adjudicatària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de
l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal
de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
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emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
♦ Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són
d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes,
programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els
termes que estableix aquell reglament.
♦ Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions
que a l’efecte li trameti al Consorci del Besòs i de forma confidencial i
reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà
vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o
objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en
aquest plec.
♦ Tornar al Consorci del Besòs, en tots el casos d’extinció contractual, les
dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament.
♦ També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte.
g) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i ferne ús en el servei objecte del contracte.
h) Complir amb els Convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
i) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 20. Modificació del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205 i
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
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Clàusula 21. Recepció i termini de garantia
1. El lloc d’entrega dels béns serà al Consorci del Besòs, situat a C/Olímpic, s/n, pl.2
08930 de Sant Adrià de Besòs.
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes
següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a
satisfacció del Consorci del Besòs, tot d’acord amb les previsions de l’article 210
LCSP.

Clàusula 22. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 23. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas,
parcials, fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia
per part de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de
l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del
preu del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o
acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per
manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a cinc mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la
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resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193
LCSP.

Clàusula 24. Responsabilitat en l'execució del contracte
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus:
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec,
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus:
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de
sancions i altres responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

Clàusula 25. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article
211 i 306 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de
resolució:
a) La demora en l’entrega del subministrament.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte
incloent les condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi
estat qualificat d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa
i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició
de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
d) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats
paradisos fiscals.
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
h) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que
no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte,
dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
i) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.
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Clàusula 26. Integritat i col·lusió d’interessos
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i
defineixen els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que
hauran de seguir les empreses seran:
Les empreses licitadores i contractistes del Consorci del Besòs han de:
1. Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació
pública, evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir,
comunicar qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos en què es trobin o de
què tinguin coneixement durant la licitació del contracte o la seva execució i
col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o solució.
2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i
integritat.
3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en
els càrrecs o empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva
execució per obtenir qualsevol benefici.
5. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de
l’òrgan de contractació ni als càrrecs i personal del Consorci del Besòs ni als
seus familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga
relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon
grau d’afinitat.
6. Han de facilitar el compliment de les normes relatives als conflictes
d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment de
contractació.
7. Han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de
contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en
què es trobin o de què tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació
del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els
requisits de l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses
subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en
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aquesta clàusula es consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció
es qualifica com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa,
amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del
contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual
determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article
71.2.c).

A Sant Adrià de Besòs.

CPISR-1 Firmado
digitalmente
CPISR-1 C
C Jordi por
Jordi Canela
Canela Farré
Fecha:
2019.05.10
Farré 13:45:50 +02'00'
Jordi Canela Farré
Director de Serveis Generals
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ANNEX NÚM. 1.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el /la senyor/a __________________________________________,
amb DNI/NIE núm__________________, en nom propi / en qualitat de representant
legal de la persona física/jurídica____________________________, amb NIF
núm.___________________, amb la següent adreça de correu electrònic (@)
_______________________ i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de
______________________ (núm. expedient ______________).

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient.
Que
té
capacitat
suficient
per
representar
entitat_______________________________, d’acord amb:

l’empresa

/

L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament
d’administrador atorgada en data _____________________________ davant el notari
__________________________amb el núm.__________________ del seu protocol;

L’acta de l’assemblea / junta de data _________________

Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Que l’entitat que representa compleix amb les condicions mínimes de solvència
econòmica, financera i tècnica establerts a la clàusula 7 del Plec de Clàusules
Administratives
Particulars
per
a
l’adjudicació
del
“Contracte
de
_______________________________________________________”
Que no està incursa en prohibicions de contractar amb l’Administració establertes a
l’art. 71 LCSP i què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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Que no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE)
i
que
hi
figura
inscrit/a
en
l’epígraf/s
_____________________________________________________________________.
Que Sí/ No es troba en un supòsit d’exempció de l’IAE legalment previst.

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el
perfil del contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels
moviments financers i tota la informació relativa a aquestes
actuacions:......................................................
Què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria d’igualtat efectiva de
dones i homes.
Què dona compliment a les previsions de solvencia económica i técnica previstes a la
clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del
“Contracte de ....................................................................................................”.

Per a empreses de més de 50 treballadors
Que el nombre global de treballadors de plantilla són ___________i el
nombre
particular
de
treballadors
amb
discapacitat
_________________________ i el percentatge que representen aquests
últims respecte la plantilla global és de _____________________.
O
Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment
previstes.
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Per a empreses que conformen grup empresarial
Que
l’empresa________________
forma
part
del
grup
empresarial
__________________ i que l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les
empreses) _______________________ es presenta/en també a la present licitació.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
Si escau, altres declaracions:

________________,___ de _______________de 2019.

Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de l’entitat.
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ANNEX NÚM.
AUTOMÀTICS

2.

MODEL

OFERTA

ECONÒMICA

I

ALTRES

CRITERIS

1. Pel preu ofertat, fins un màxim de 35 punts:
El Sr./Sra __________________, amb DNI número ______, actuant en nom (propi o
de l’empresa que representa), consultat l’anunci publicat en el perfil del contractant del
Consorci del Besòs en data ________, de la licitació del Contracte de
__________________________________________________” a adjudicar per
procediment obert, i assabentat de les condicions, requisits i obligacions que
s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte es compromet en nom (propi o de
l’empresa que representa) a prendre al seu càrrec la seva execució amb estricta
subjecció al plec de condicions particulars i al plec de prescripcions tècniques, i a les
condicions i requisits exigits a la legislació vigent, en els següents termes:
Puntuació màxima
Preu (1)

35 punts
________________________€
(en lletra)
________________________€
(en números)

IVA (2)

________________________€
(en lletra )
________________________€
(en número)

*La proposta econòmica que es realitzi expressant clarament la quantitat en euros, en
lletra i número. Ha d’indicar-se com a partida independent, l’import sobre el Valor afegit
que ha de ser repercutit.
2. Per reducció del termini d’entrega del subministrament: proposta del licitador.
3. Per ampliació de les hores del curs de formació al personal del maneig i
manteniment de la planta: proposta del licitador.
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______________, ____ de _________ de 2019.

(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses)

ANNEX NÚM. 3. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)

El/la
senyor/a
___________________________
amb
DNI
núm.
_________________en representació de l’empresa ____________________amb NIF
núm._______________; El/la senyor/a ________________________________amb
DNI
núm.
______________________en
representació
de
l’empresa____________________________amb NIF núm. ___________________;

DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte “Contracte ____________________________________________________”,
amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:

____% l’empresa ______________________________________________________.
____% l’empresa ______________________________________________________.

b) Que en el cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
compromet a constituir-se formalment en UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a_______________________________ amb DNI núm.________________.
c) Que la denominació de la UTE a constituir-se és _______________________, i el
domicili per a les notificacions és ___________________________ núm.
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Telèfon_________________; núm. de fax ________________________, adreça de
correu electrònic (@) ___________________________________.

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
_______________, __ de ___________ de 2019.
(Nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses)
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