PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT, PER LOTS, DE LLOGUER DE VEHICLES
SENSE OPCIÓ DE COMPRA ( RÈNTING ) PER A LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA
AIGÜES DE GIRONA, SALT i SARRIÀ DE TER, S.A. :

Descripció del contracte
Divisió en lots
Pressupost base de licitació
Valor estimat del contracte
Tipificació contracte de
Expedient
Entitat
Àrees de l’entitat vinculades
Durada/Termini del contracte

Subministrament de vehicles sense opció de compra
( rènting ).
Sí

143.922, 82 euros ( IVA exclòs )
-Serveis
2018ADM92
AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA
a.) Explotació.
b.) Estació de Tractament d’Aigua Potable ( ETAP )
48 mesos
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Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de lloguer de vehicles sense opció de
compra ( rènting ) per un període de 48 mesos, sense opció de pròrroga.
Es procedeix a la divisió en LOTS del contracte pels següents motius:
a) L’òrgan de contractació de la societat entén que la divisió en lots de l’objecte del contracte
no implica cap risc respecte a la concurrència en el procés.
b) La divisió del contracte i realització independent de les prestacions és compatible amb la
divisió en lots sense comportar o dificultar la correcta execució tècnica del contracte.
El subministrament engloba els següents vehicles :

Necessitat

Unitats

Turisme Hybrid

1

Furgoneta lleugera

1

Furgoneta lleugera ( càrrega )

2

Furgoneta de càrrega

2

Camió

1

Totals :

7

Les concreció de les condicions de l’execució del contracte, la definició del contingut de
l’arrendament i les característiques tècniques dels vehicles a subministrar es determinen en les
prescripcions tècniques redactades per lots que s’inclouen com annexos.
Les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte és dotar de mitjans materials adequats a
les diferents brigades del servei de subministrament d’aigua ( brigades d’aigua ) així com al
personal de l’estació de tractament d’aigua potable ( ETAP ), cobrint les mancances de vehicles
del parc mòbil d’aquestes seccions destinats a la realització del servei operatiu.
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte.
S’identifica com a marc jurídica d’aquest procés de contractació les normes que s’incorporen en
les Instruccions Internes de Contractació (IIC ) de la Comissió Administradora, per delegació
judicial, de la societat d’economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a., a partir
d’ara AGISSA.
El contracte s’ha qualificat com a contracte de serveis segons el punt 2.3. de l’epígraf segon
“ Definició dels contractes sotmesos a les presents instruccions “ de l’apartat “ Disposicions
Generals “ de les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora.
El contracte es regirà per aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques elaborat per cadascun dels lots, considerant-se tots aquests
documents part integrant del contracte. Així mateix, tindran caràcter contractual la proposta
presentada pel licitador que resulti adjudicatari així com el corresponent contracte.
En la clàusula 19 es nomenen les normes que amplien aquest règim jurídic.
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Clàusula 3. Durada del contracte.
La durada del contracte serà de 48 mesos, comptador a partir de la data següent a la
data de formalització del contracte i formalització de l’acta de recepció dels vehicles per
part del personal d’AGISSA designat com a responsable del contracte.
No es preveu cap pròrroga del contracte.
Clàusula 4. Pressupost màxim de licitació.
El pressupost de licitació del subministrament, IVA exclòs, és de cent quaranta-tres mil noucents vint-i-dos amb vuitanta-dos cèntims d’euros ( 143.922, 82 euros ).
Aquest pressupost correspon a l’arrendament dels 7 vehicles que es descriuen en els plecs de
prescripcions tècniques redactats per a cadascun dels tres lots per a tota la durada del
contracte i inclou el cost de totes les obligacions empresarials corresponents al subministrador.
El valor estimat del contracte (VEC ) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació es correspon al pressupost de licitació.
L’IVA a suportar per AGISSA, estimat al tipus 21%, és de 30.223,79 euros.
El pressupost de licitació desglossat per cadascun dels lots és el següent :

Ref. LOT

Descripció Lot

Quota
Mensual

Unitats

Cost Anual

Cost 48
mesos

LOT 1

Turismes i Furgons lleugers

2

540,94

6.491,24

25.964,96

LOT 2

Furgons de càrrega

4

1.619,23

19.430,76

77.723,02

LOT 3

Camions

1

838,23

10.058,71

40.234,84

7

2.998,39

35.980,70

143.922,82

( IVA no inclòs )

Els licitadors han d’oferir, en la seva proposició, el preu del contracte detallant la quantitat
anual, IVA exclòs, especificant les quotes anuals i mensuals per tots els anys de duració del
contracte. Aquest import serà fix pels anys de duració del contracte, sense que durant la
vigència del mateix es puguin produir increments.
S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit, que serà repercutit com partida independent.
El detall del pressupost de licitació per lot és el següent :

LOT 1

Turismes i Furgons lleugers

Unitats

Quota
Mensual

Cost Anual

Cost 48
mesos

Turisme Hybrid

1

233,74

2.804,92

11.219,67

Furgoneta lleugera

1

307,19

3.686,32

14.745,28

2

540,94

6.491,24

25.964,96

( IVA no inclòs )
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LOT 2

Furgons de càrrega

Quota
Mensual

Cost Anual

Cost 48
mesos

Furgoneta lleugera ( càrrega )

2

677,38

8.128,58

32.514,34

Furgoneta de càrrega

2

941,85

11.302,17

45.208,68

4

1.619,23

19.430,76

77.723,02

( IVA no inclòs )

LOT 3

Unitats

Camions

Camió
( IVA no inclòs )

Unitats

Quota
Mensual

Cost Anual

Cost 48
mesos

1

838,23

10.058,71

40.234,84

1

838,23

10.058,71

40.234,84

Els licitadors podran presentar oferta per a cadascun dels tres lots, podent resultar
adjudicataris dels que millor valoració obtinguin.
Clàusula 5. Òrgan de contractació i Perfil de contractant
L’òrgan de contractació d’AGISSA és la Comissió Administradora.
En el perfil del contractant d’AGISSA es podran obtenir els plecs i consultar les demés
informacions preceptives sobre la licitació.
El perfil de contractant es troba allotjat en la web d’AGSST, SA:
http://www.aiguesdegirona.cat/html/adg/index1_girona.html
3. Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al següent correu electrònic:
jpdiaz@aiguesdegirona.cat

Clàusula 6. Procediment d'adjudicació i Termini de presentació de l’oferta
▪

El procediment d’adjudicació és Procediment Obert Simplificat.

▪

El termini per a la presentació d’ofertes serà de 5 dies hàbils a comptar des del següent a
la finalització del període de consultes.

▪

La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es podrà
trobar en el perfil de contractant.

▪

Les ofertes s’hauran de lliurar de forma independent per lot al que l’empresa es vulgui
presentar. En el cas que liciti pels tres lots, haurà de lliurar tres ofertes presentades
individualment.
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▪

Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.

▪

Les ofertes s’han d’enviar al correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com

▪

Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.

Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.
7.1. Capacitat de contractar :
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap
supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en les Instruccions Internes
de Contractació de la Comissió Administradora, que remet, en aquest cas, en l’article 71 de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de disposar
d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per a la deguda
execució del contracte.
7.2. Solvència econòmica-financera :
L’empresari ho podrà acreditar mitjançat l’aportació de :
a.) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b.) Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis
en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte, referit com a màxim als
tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de l’activitat
empresarial.
c.) Relació dels principals serveis d’arrendament de vehicles mitjançant rènting efectuat
pel licitador durant els darrers tres anys, indicant-se el seu import, dates i destí públic o
privat.
7.3. Documentació a enviar :
Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, a través del correu electrònic:
licitacions@aiguesdegirsst.com , la següent documentació:
▪

la declaració responsable que figura en l’annex 1 o 2 degudament emplenada i
signada pel representant de l’empresa així com la documentació a la que es fa
referència en el punt 7.2. anterior.

▪

l’oferta, o ofertes, segons el model que figura en l’annex 3 per a cadascun dels lots a
qui el licitador vulgui optar.

L’oferta, o les ofertes, hauran d’estar protegides contra la seva obertura amb una contrasenya.
Si no es presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la,
l’oferta serà exclosa.
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Clàusula 8. Garantia definitiva.
L’empresa, o empreses, que resultin adjudicatàries d’un o varis lots hauran de formalitzar
garantia definitiva a favor d’AGISSA equivalent al 5% del valor de l’oferta, o ofertes, que hagin
resultat adjudicatàries del servei.
La garantia es materialitzarà mitjançant formalització d’aval bancari a favor d’AGISSA o
mitjançant l’ingrés del valor en compte corrent de la societat. La societat certificarà la
formalització de la garantia.
Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes.
Els criteris de valoració es defineixen per a cadascun dels lots.
9.1. Criteris de valoració pel lot Núm. 1 “ Turismes i Furgons Lleugers “ :
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament :
a.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 65 punts.
Mètode de valoració :
S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les
presentades ) en relació amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants
la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent :
P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 65 / ( import de l’oferta que en cada cas es valora )

b.) Quota a satisfer / abonar per excés o defecte de quilometratge : fins a 15 punts.
Mètode de valoració :
Es valorarà la quota ( € / Km ), sense perjudici de franquícia, establerta en concepte de
càrrec o abonament per excés o defecte de quilometratge efectuat pels vehicles en relació
amb el previst en els corresponent plec tècnic, segons la següent taula :

Quota des de :

0,000 €

i fins :

0,015 € , inclòs =

15 punts

Quota superior :

0,016 €

i fins :

0,018 € , inclòs =

13 a 14 punts

Quota superior :

0,019 €

i fins :

0,021 € , inclòs =

11 a 12 punts

Quota superior :

0,022 €

i fins :

0,024 € , inclòs =

9 a 10 punts

Quota superior :

0,025 €

i fins :

0,040 € , inclòs =

7 a 8 punts

Quota superior :

0,041 €

i fins :

0,055 € , inclòs =

5 a 6 punts

Quota superior :

0,056 €

i fins :

0,085 € , inclòs =

3 a 4 punts

Quota superior :

0,086 €

i fins :

0,098 € , inclòs =

1 a 2 punts

Quota superior :

0,099 €

=

0 punts

c.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 10 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 10 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )
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d.) Disposició vehicle de substitució en cas d’avaria o accident, dins de les 24 hores a partir
que aquest s’hagi produït : fins a 10 punts.
Automàtic.
En cas d’empat de puntuacions totals a l’hora de valorar les ofertes del lot, resultarà
adjudicatari el licitador que hagi efectuat la millor oferta econòmica, per ser el criteri de major
ponderació; i si hagués també igualtat entre aquestes resultarà adjudicatari el licitador que hagi
presentat la primera proposta, segons el registre d’entrada de documents ( recepció / registre
via correu electrònic ).
9.2. Criteris de valoració pel lot Núm. 2 “ Furgons de càrrega “ :
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament :
e.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 65 punts.
Mètode de valoració :
S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les
presentades ) en relació amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants
la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent :
P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 65 / ( import de l’oferta que en cada cas es valora )

f.) Quota a satisfer / abonar per excés o defecte de quilometratge : fins a 15 punts.
Mètode de valoració :
Es valorarà la quota ( € / Km ), sense perjudici de franquícia, establerta en concepte de
càrrec o abonament per excés o defecte de quilometratge efectuat pels vehicles en relació
amb el previst en els corresponent plec tècnic, segons la següent taula :

Quota des de :

0,000 €

i fins :

0,015 € , inclòs =

15 punts

Quota superior :

0,016 €

i fins :

0,018 € , inclòs =

13 a 14 punts

Quota superior :

0,019 €

i fins :

0,021 € , inclòs =

11 a 12 punts

Quota superior :

0,022 €

i fins :

0,024 € , inclòs =

9 a 10 punts

Quota superior :

0,025 €

i fins :

0,040 € , inclòs =

7 a 8 punts

Quota superior :

0,041 €

i fins :

0,055 € , inclòs =

5 a 6 punts

Quota superior :

0,056 €

i fins :

0,085 € , inclòs =

3 a 4 punts

Quota superior :

0,086 €

i fins :

0,098 € , inclòs =

1 a 2 punts

Quota superior :

0,099 €

=

0 punts

g.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 10 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 10 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )
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h.) Disposició vehicle de substitució en cas d’avaria o accident, dins de les 24 hores a partir
que aquest s’hagi produït : fins a 7 punts.
Automàtic.
i.) Millora de la senyalització, llums d’emergència, dels vehicles mitjançant la incorporació de
llums d’emergència en la part posterior del sostre i portes posteriors en el moment que
romanguin obertes per realitzar el servei : fins a 3 punts.
Automàtic.
En cas d’empat de puntuacions totals a l’hora de valorar les ofertes del lot, resultarà
adjudicatari el licitador que hagi efectuat la millor oferta econòmica, per ser el criteri de major
ponderació; i si hagués també igualtat entre aquestes resultarà adjudicatari el licitador que hagi
presentat la primera proposta, segons el registre d’entrada de documents ( recepció / registre
via correu electrònic ).
9.3. Criteris de valoració pel lot Núm. 3 “ Camions “ :
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament :
j.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 65 punts.
Mètode de valoració :
S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les
presentades ) en relació amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants
la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent :
P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 65 / ( import de l’oferta que en cada cas es valora )

k.) Quota a satisfer / abonar per excés o defecte de quilometratge : fins a 15 punts.
Mètode de valoració :
Es valorarà la quota ( € / Km ), sense perjudici de franquícia, establerta en concepte de
càrrec o abonament per excés o defecte de quilometratge efectuat pels vehicles en relació
amb el previst en els corresponent plec tècnic, segons la següent taula :

Quota des de :

0,000 €

i fins :

0,015 € , inclòs =

15 punts

Quota superior :

0,016 €

i fins :

0,018 € , inclòs =

13 a 14 punts

Quota superior :

0,019 €

i fins :

0,021 € , inclòs =

11 a 12 punts

Quota superior :

0,022 €

i fins :

0,024 € , inclòs =

9 a 10 punts

Quota superior :

0,025 €

i fins :

0,040 € , inclòs =

7 a 8 punts

Quota superior :

0,041 €

i fins :

0,055 € , inclòs =

5 a 6 punts

Quota superior :

0,056 €

i fins :

0,085 € , inclòs =

3 a 4 punts

Quota superior :

0,086 €

i fins :

0,098 € , inclòs =

1 a 2 punts

Quota superior :

0,099 €

=

0 punts
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l.) Millora del termini de lliurament del vehicle : fins a 15 punts.
P ( puntuació ) = ( Núm. de dies de l’oferta més avantatjosa ) x 15 / ( nombre de dies de l’oferta que, en
cada cas, es valora )

m.) Millora de la senyalització, llums d’emergència, dels vehicles mitjançant la incorporació de
llums d’emergència en la part posterior del sostre : fins a 5 punts.
Automàtic.
En cas d’empat de puntuacions totals a l’hora de valorar les ofertes del lot, resultarà
adjudicatari el licitador que hagi efectuat la millor oferta econòmica, per ser el criteri de major
ponderació; i si hagués també igualtat entre aquestes resultarà adjudicatari el licitador que hagi
presentat la primera proposta, segons el registre d’entrada de documents ( recepció / registre
via correu electrònic ).
Clàusula 10. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva oferta
immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 12 hores del tercer
dia hàbil següent a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com
Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la seva
oferta exclosa de la licitació.
La valoració de les ofertes es realitzarà per Josep Pere Díaz Luis, Cap d’Explotació del Servei.
Clàusula 11. Adjudicació i formalització del contracte
Amb caràcter previ a l’adjudicació es requerirà al primer classificat mitjançant comunicat extern,
perquè en el termini de 3 dies hàbils presenti la documentació que acrediti la seva capacitat
per contractar i justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en la primera comissió a comptar del dia final de
presentació de les proposicions.
L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el perfil
de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva
valoració.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa adjudicatària de
la resolució d’adjudicació en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva notificació,
utilitzant el model que consta com a annex 4 d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de
contractant.
Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i AGISSA 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 licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
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Clàusula 12. Execució del contracte. Abonaments al contractista
La persona responsable del contracte és Josep Pere Díaz Luis, Cap d’Explotació i Ramon
Gasull, Cap d’ETAP i Manteniment Centrals.
La unitat (Àrea) encarregada del seguiment dels contracte és Departament d’Explotació i
Manteniment ETAP.
Correspon a la persona/es responsable/s del contracte les següents funcions:
a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats
c) Emetre informe en el que es determini si el retard en el subministrament és imputable o no
al contractista.
L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització.
En el moment de la recepció dels vehicles, el personal d’AGISSA responsable del contracte
formalitzarà acta de recepció dels vehicles. L’acta també haurà de ser signada per un/una
representant de l’empresa adjudicatària.
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de l’adreça de correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com el
“Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar
compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 entre el contractista
i les empreses, principalment ra.
El contractista ha de presentar a AGISSA la factura corresponent a les prestacions executades
mensualment per vehicle objecte del contracte.
El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat
degudament conformada pel servei.
El pagament del preu del contracte es farà dins dels seixanta dies següents a la data de
recepció de les factures.
Clàusula 13. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està
obligada a:
a. Lliurar els vehicles dins del període màxim establert, que serà el que consti en
l’oferta que resulti adjudicatària del servei, a comptar a partir de l’adjudicació
definitiva del contracte i formalització del contracte.
b. Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de prescripcions
tècniques, les condicions de l’oferta i, en el seu cas, de les millores presentades a la
seva oferta, acceptades per AGISSA.
c.

Designar una persona responsable de la bona marxa del servei; també serà l'enllaç
amb els responsables del contracte.
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d. Garantir en tot moment que el servei, i en aquest cas els vehicles objecte
d’arrendament, compleixen amb la normativa medi ambiental vigent.
e. Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei segons les especificacions esmentades en el plec de prescripcions
tècniques.
f.

El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància d’AGISSA mitjançant el
responsable del contracte.

g. Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada com d’inici de vigència del
contracte.
h. Haurà de designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions
d’execució del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades
d’aquesta adjudicació entre el responsable del contracte que designarà AGISSA i
l’empresa adjudicatària.
i.

Per a la qual cosa, malgrat els objectius i requisits mínims tècnics que s’han de complir,
així com la necessitat de coordinació necessària amb els serveis d’AGISSA per a la
bona consecució de l’objecte del contracte, en cap cas el personal encarregat de
l’execució del contracte, no forma part de l’àmbit organitzatiu d’AGISSA i per tant no
serà personal d’AGISSA ni tindrà cap relació laboral amb AGISSA.

j.

Si li és d’aplicació a l’adjudicatari, lliurar tota la documentació que en qualsevol moment
de la vigència del contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable
del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits
per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la
contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació
de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

k.

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.

l.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim al pressupost de licitació, que haurà d’acreditar enviant certificació de la
companyia asseguradora a través del correu electrònic licitacions@aiguesdegirsst.com.

m. Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
n. L'adjudicatari efectuarà el subministrament el servei donant estricte compliment a les
obligacions contingudes al plec de prescripcions tècniques.
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Clàusula 14. Modificació del contracte.
En el present contracte no es contemplen modificacions.
Clàusula 15. Subcontractació
Tan sols en les qüestions que es desenvolupen en l’apartat “ Obligacions Tècniques del
Contractista “ dins de cadascun dels plecs tècnics per a cada lot.
Clàusula 16. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió del contracte.
Clàusula 17. Responsabilitat en l’execució del contracte
1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de clàusules,
en el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l’empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per AGISSA.
2. Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa
imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions especials
d’execució i/o compleixi defectuosament amb les prestacions objecte del contracte s’aplicarà el
règim previst a continuació:
Faltes molt 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 produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte, com és :
▪
▪
▪
▪
▪

L’incompliment dels terminis de lliurament
La no adequació dels vehicles a l’oferta presentada que resulti adjudicatària.
No lliurar els vehicles de substitució.
Incompliments de responsabilitats contractades i assegurades dins de les
corresponents pòlisses de cadascun dels vehicles.
El no reemborsament de reparacions que, en cas d’extrema urgència i per
garantir el servei, avanci AGISSA.

▪

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

▪

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.

▪

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

13

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. Destacant :
▪
▪
▪
▪

La demora en el lliurament dels vehicles de substitució.
La demora en el lliurament dels vehicles que siguin objecte de reparacions.
La demora en la planificació de les reparacions i actuacions de manteniment.
Les avaries recurrents que impliquin la immobilització del vehicle de forma
recurrent ( avaries mal solucionades ).

▪

L’incompliment de les prescripcions d’aquest plec sobre comunicació de les
prestacions.

▪

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

▪

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Faltes lleus :
▪

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. Destacant :
▪
▪
▪

▪

Problemes de qualitat en les serigrafies dels vehicles.
Incidències respecte a la qualitat en el lliurament dels vehicles un cop reparats.
Incidències respecte a la qualitat del vehicle que no impliquen aturada per
reparació. ( Exemple : interiors de mala qualitat, problemes d’ergonomia pels
treballadors, desgast excessiu de components d’ús recurrent ).

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.

En cas de sanció, es realitzarà la corresponent comunicació a l’adjudicatari atorgant-li
audiència per analitzar les qüestions que potencialment poden ser objecte de sanció.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, AGISSA podrà aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: penalització de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d’adjudicació.
b) Faltes greus: penalització de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: penalització de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils. L’import de les penalitzacions per
demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en el/s document/s
comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui de
l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos.
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Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà al
que disposen les Instruccions Internes de Contractació així com el règim jurídic d’aplicació al
contracte.
Clàusula 18. Recepció i finalització de l’objecte del contracte.
1. En el moment de la recepció del servei es comprovarà, en particular, el compliment pel
contractista de les següents obligacions:
a) La realització de la totalitat prestació en els termes previstos en el contracte.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.
d) El compliment de les condicions d'execució.
e) Que no existeixen penalitats pendents de resoldre.
Clàusula 19. Recursos legals dels licitadors
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte són susceptibles de recurs.
Contra la desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes
comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució
expressa.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 20. Règim jurídic
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions
tècniques, les condicions de l’oferta formalitzada per l’adjudicatari, el contracte formalitzat entre les
parts i a més:
a) Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora d’AGISSA.
b) les normes del Dret Civil i Mercantil vigents.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS

Qui sota signa 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 contracte amb objecte de ..................., núm. Contracte ...............,
núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de
l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP.
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Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Què 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.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del
mateix.
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA NO ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS

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 contracte amb objecte de ..................., núm. Contracte ...............,
núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

-

Que el firmant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta, que compta
amb la capacitat i les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i que no està incursa
en cap de les prohibicions per contractar en els termes de l’article 71 LCSP

-

Que es compromet a acreditar documentalment, davant l’Òrgan de Contractació, en el
cas de ser requerit, tots i cadascun dels extrems requerits per la LCSP i el plec, amb
anterioritat a l’adjudicació i en el termini conferit a l’efecte.

Què l’empresa licitadora que representa:

- Tipus d’empresa:

Que és una PIME

Que no és una PIME
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- Que l’empresa a la que representa té el següent nombre de treballadors:

Menys de 50 treballadors

50 o més treballadors i Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2%
siguin treballadors amb discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. O Compleix les mesures
alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de
treballadors amb discapacitat.

- Que l'empresa a la
en matèria laboral i social.

qual

representa,

compleix

amb

les

disposicions

vigents

- Que l'empresa a la qual representa:

Té més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a l'apartat
2 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.

Té a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu
aplicable, compleix amb l'establert a l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració
i aplicació d'un pla d'igualtat en aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica
3/2007,
de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a
l'elaboració i implantació del pla d'igualtat.
- Que l'empresa a la qual representa autoritza a l'Administració contractant
perquè accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del
compliment
de
les
obligacions
tributàries
imposades
per
les
disposicions
vigents, a través de les bases de dades d'altres Administracions Públiques
amb les quals hagi establert convenis.
- Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectuar les notificacions, de
conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la
LCSP:
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Per a empreses que conformen grup empresarial
Què 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

Què 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.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del
mateix.
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Annex 3: MODEL D’OFERTA:

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o en
representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), assabentat de la convocatòria
de licitació ....... ( núm expedient ................) publicada en el Perfil del Contractant hi pren part en la
licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies del servei, obra, subministrament per un
preu de la prima de________________ (amb dos decimals) de conformitat amb les condicions
que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions
tècniques reguladores del contracte/ o en el Projecte d’obra, en el que s’integra el plec de
prescripcions tècniques, i que s’accepten en la seva integritat.
*( indicar si hi ha altres criteris d’adjudicació) ....

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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Annex 4: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o en
representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), assabentat de l’adjudicació a
favor meu / (o de l’empresa a la que represento) del contracte de ... ............ ( núm expedient
................) de data ........... , accepto plenament la adjudicació als efectes del previst a l’article
159.6.g) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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