PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PEL SERVEI D’INSPECCIÓ AMB
CÀMERA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BLANES

Clàusula 1. OBJECTE
L’objecte del present contracte és la prestació del servei d’inspecció amb càmera de
televisió a la xarxa de sanejament i servei de busca fuites de la xarxa d’abastament d’aigua
potable de Blanes.

La descripció i característiques de l’objecte del contracte i la forma de portar a terme la
prestació per part de l’adjudicatari seran les estipulades al present Plec i al Plec de
prescripcions tècniques, en els que es fa referència a les necessitats a satisfer mitjançant el
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contracte.

Tant el contingut del present plec, com el plec de prescripcions tècniques particulars
tindran caràcter contractual.

Clàusula 2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té la consideració de contracte privat i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars, pel propi
contracte que es formalitzi, i per l’oferta de l’adjudicatari excepte en allò que no hagi estat
acceptat.

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció civil i
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Blanes, amb renúncia a qualsevol altre
fur que pogués correspondre'ls.
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La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut dels plecs i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.

La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte, en primer lloc, els plecs tant l’administratiu i econòmic com el tècnic, que
prevaldran sobre qualsevol altra norma.

Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui
aquest tècnic o econòmic. La interpretació del contracte, de les clàusules del present plec
i del plec de prescripcions tècniques correspondrà a AIGÜES DE BLANES, SA.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
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contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.

Clàusula 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El sistema per a la determinació del preu del contracte, el pressupost de licitació i el valor
estimat són els següents:
•

Sistema de determinació del preu: Preus unitaris.

•

Pressupost de licitació (sense IVA): El pressupost anual de licitació estimat és de
99.174€, més l’IVA que li correspongui, que pels tres anys del contracte sumen la
quantitat de 297.522€ (Iva exclòs) i es calcula en funció de les hores treballades i el
cost de les mateixes en els últims dos anys, (desglossats en el quadre que s’adjunta
a continuació).
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HORES
NORMAL
NOCTURNA
FESTIVA

BUSCAFUITES
PREU
IMPORT

CÀMERA D'INSPECCIÓ
HORES
PREU
IMPORT

IMPORT ANUAL

930,00

85,00

79.050,00

159,00

100,00

15.900,00

94.950,00

11,00

109,00

1.199,00

11,00

125,00

1.375,00

2.574,00

6,00

125,00

750,00
80.999,00

6,00

150,00

900,00
18.175,00

1.650,00
99.174,00

Atès que es tracta d’un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, la despesa
efectuada dependrà dels treballs que es facin en funció de les necessitats del servei.
•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte es fixa en 441.324’30€
(sense IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues incloses, més les possibles
modificacions previstes en la clàusula 23 d’aquest plec de condicions.

El preu del contracte inclou tots els costos, tant directes com indirectes, necessaris per a la
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correcta execució del contracte.

Les despeses en les que, en el seu cas, s'incorri per a la formalització del present contracte
aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Clàusula 4. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és de tres any, amb possibilitat de pròrroga per un any
més, sempre i quan ambdues parts estiguin d’acord.

Clàusula 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, PUBLICITAT
DE LA LICITACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
La contractació que es tramitarà de forma ordinària no resta subjecte a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment obert amb publicitat al perfil del
contractant d’AIGÜES DE BLANES, SA.
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El procediment triat es justifica per les característiques tècniques i econòmiques del
contracte.

L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació al licitador que presenti
l’oferta que obtingui major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al
present plec.

Pel que fa a la documentació que es facilitarà, des del dia de la publicació de l’anunci de
licitació al perfil del contractant, els licitadors interessats podran obtenir tota la
documentació reguladora de la contractació des del mateix perfil del contractant
(www.aiguesdeblanes.cat), o sol·licitant-la a les oficines d’aquesta empresa, carrer Canigó
núm. 5-7 baixos (Blanes) en horari de 9h a 13’30h.

Clàusula 6. REQUISITS PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ
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Podran optar a la licitació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en agrupació d'empresaris, que tinguin plena
capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en les prohibicions i incompatibilitats per
contractar amb el sector públic establertes en l'article 60 del TRLCSP i que acreditin els
criteris de solvència exigits en aquest plec.

Clàusula 7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats, identificats, a
l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats pel licitador o la persona que
el representi i indicació el nom i cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior de cada
sobre, en un full independent s’hi farà constar el contingut, enunciat numèricament.

Els licitadors presentaran les seves proposicions, en el termini de QUINZE DIES naturals a
comptar a partir del dia següent a la publicació d’aquest concurs en el perfil de contractant,
Si el darrer dia del termini esmentat és dissabte, festiu o inhàbil, s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
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Les proposicions es presentaran a les oficines de l’empresa AIGÜES DE BLANES, SA al carrer
Canigó núm. 5-7 baixos (Blanes) de 9:00 hores a 13’30 hores.

Els licitadors que enviïn les seves proposicions per correu, hauran de justificar la data
d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i notificar-ho en el mateix dia al fax.
972.359.586. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini.
Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la data indicada sense haver-se
rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.

La presentació de proposicions implica per part de l' empresari l' acceptació incondicionada
de les clàusules d' aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’empresa.
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament
autenticada.

SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció “ Documentació administrativa per a la contractació del SERVEI
D’INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE
BUSCA FUITES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BLANES presentada
per............................” i haurà de contenir la documentació següent:

En atenció al què es disposa a l’article 146.4 LCSP el licitador haurà de presentar una
declaració jurada d’acord amb el model següent:

"En/Na ............................................................ amb NIF núm. ................. , en nom propi, (o
en representació de l'empresa ................... en qualitat de ........, i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari .............. . , en data ........................... i amb número de
AIGÜES DE BLANES S.A.
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protocol.../o document, CIF núm. ................ domiciliada a ................ carrer
...................núm.............................................. ), declara responsablement que:

a) Que reuneix la personalitat jurídica necessària per presentar-se a
aquesta licitació i, en el seu cas, la representació per a contractar amb
l’administració.
b) Que reuneix els requisits de solvència econòmica, tècnica i professional
establerts en aquest plec de condicions.
c) . Està facultat/ada per a contractar amb l’empresa, ja que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de
prohibició per contractar establertes en l’article 60 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els
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articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) . Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2% o que s’ha adoptat algunes de les mesures
alternatives previstes a l’art. 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, si s’escau.
f) . Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta
societat, cap persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983,
de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.
g) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament
legal.
h) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels
AIGÜES DE BLANES S.A.
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òrgans administratius competents les dades o documents registrals que
es requereixen per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
i)..Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en
el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació,
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal
del contracte, és el ........................ .
j) En el cas que es concorri en unió temporal d’empreses, es comprometen
en constituir-se formalment en el supòsit de resultar adjudicataris.
q) Que, als efectes de l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les administracions públiques, la meva representada:
No pertany a cap grup empresarial.
Pertany al grup empresarial denominat................del qual
formen part les empreses que s’indiquen en el llistat annex a la
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present declaració responsable.
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. (lloc, data i signatura)

El licitador amb qui recaigui al seu favor la proposta de resolució, haurà d’aportar, en el
termini requerit per aquesta administració, prèviament a l’adjudicació del contracte, la
possessió i validesa dels documents exigits a la clàusula 14 d’aquest plec de condicions.

SOBRE NÚM.2
Portarà la menció “Documentació econòmica acreditativa dels criteris d'adjudicació
per a la contractació del SERVEI D’INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ A LA XARXA
DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DE BLANES presentada per ...................................... i haurà de contenir la
documentació següent:

“PROPOSICIÓ ECONÒMICA
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En/Na………………………………………….., amb DNI núm. ………………………., com a (CÀRREC) de
(NOM

EMPRESA)

amb

NIF.......................................i

domicili

social..................................................., assabentat de les condicions i requisits que
s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte SERVEI D’INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE
TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE BLANES
Declaro
Que em comprometo a executar el contracte amb estricte subjecció als plecs de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives, documents que accepto íntegrament
i sense cap tipus de reserva, limitació o objecció, oferint la següent proposta econòmica
sobre els preus unitaris que es detallen a continuació:
Coef.

Valor

Concepte

Preu
licitació

de Preu ofert pel
(IVA licitador (IVA

no inclòs)
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a1

16%

Preu hora d’ús de càmera per

no inclòs)

100,00 €/h

inspecció, de dilluns a divendres
de 6 a 22h i dissabtes matí de 6 a
14h.
a2

2%

Preu hora d’ús de càmera per

125,00 €/h

inspecció en horari nocturn de
dilluns a divendres de 22 a 6h del
dia següent, inclòs dissabte
a3

1%

Preu hora d’ús de càmera per
inspecció

en

hores

150 €/dia

festives

dissabtes de 14 a 24h, diumenges
i festius de 00:00 a 24:00h i
dilluns de 00:00 a 6:00h
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a4

78%

Preu hora de servei buscafuites

85,00 €/h

de dilluns a divendres de 6 a 22h
i dissabtes matí de 6 a 14h.
a5

2%

Preu hora de servei buscafuites

109,00 €/h

en horari nocturn de dilluns a
divendres de 22 a 6h del dia
següent, inclòs dissabte
a6

1%

Preu hora de servei buscafuites

125,00 €/h

en hores festives dissabtes de 14
a 24h, diumenges i festius de
00:00 a 24:00h i dilluns de 00:00
a 6:00h
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Clàusula 8. CONDICIONS MÍNIMES I MEDIS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
La solvència econòmica i financera i la solvència professional i tècnica s’acreditarà
pels següents mitjans:
Solvència econòmica-financera
-

Documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, en l’àmbit del contracte i
que referit a l’any de mes volum de negocis dels 10 últims acabats ha d’ésser
almenys de 99.174€.

-

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals de 300.000€

Quan per raons justificades, l'empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de
contractació.
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Solvència tècnica
La solvència tècnica vindrà acreditada pels mitjans següents:
•

Acreditació dels principals treballs realitzats, en els darrers deu anys que tinguin
relació amb l'objecte i preu ofert. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat
mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta d'aquest certificat, mitjançant
una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l'autoritat competent.

•

El licitador haurà de presentar el compromís d’adscriure a l’execució del contracte
els mitjans materials següents:
o disposar dels equips de treball mínims que es determinen a la clàusula 3.1 i
3.2 del Plec de Prescripcions tècniques.
o Disposar de mitjans de transport propis en adequades condicions funcionals
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i amb tota la documentació exigible en regla.
Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions essencials als efectes del que
preveuen els articles 64.2 i 223.f) del TRLCSP.

Clàusula 9. CRITERIS DE VALORACIÓ A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla.

Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els següents:
-

Criteris objectius, avaluables mitjançant fórmula: 100%

D’acord amb els articles 150.1 TRLCSP, aquest procediment d’adjudicació s’articula en una
única fase d’avaluació que és el preu.

CRITERI ECONÒMIC (100 punts)
AIGÜES DE BLANES S.A.
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Concepte

Puntuació

Preus unitaris ponderats relacionats paquet principal

Fins a 100 punts

La puntuació atorgada es repartirà de la següent forma:
Fórmula de càlcul relacionada amb l’oferta dels preus unitaris (Pu) del paquet principal
Baixa ponderada preus principals licitant = ∑4i=1(ai x (1 −

Plic (i)
Pbase(i)

))

On ai és el coeficient de ponderació en funció del preu unitari segons la relació adjunta.
Plic(i) = preu unitari(i) principal de licitació ofertat
Pbase(i) = Preu unitari(i) de licitació base segons taula adjunta
Baixa ponderació preus licitant

P = 100x Baixa ponderació màxima preus licitant

Coef.

Valor

Concepte

Preu
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licitació

de Preu ofert pel
(IVA licitador (IVA

no inclòs)
a1

16%

Preu hora d’ús de càmera per

no inclòs)

100,00 €/h

inspecció, de dilluns a divendres
de 6 a 22h i dissabtes matí de 6 a
14h.
a2

2%

Preu hora d’ús de càmera per

125,00 €/h

inspecció en horari nocturn de
dilluns a divendres de 22 a 6h del
dia següent, inclòs dissabte
a3

1%

Preu hora d’ús de càmera per
inspecció

en

hores

150 €/dia

festives

dissabtes de 14 a 24h, diumenges
i festius de 00:00 a 24:00h i
dilluns de 00:00 a 6:00h
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a4

78%

Preu hora de servei buscafuites

85,00 €/h

de dilluns a divendres de 6 a 22h
i dissabtes matí de 6 a 14h.
a5

2%

Preu hora de servei buscafuites

109,00 €/h

en horari nocturn de dilluns a
divendres de 22 a 6h del dia
següent, inclòs dissabte
a6

1%

Preu hora de servei buscafuites

125,00 €/h

en hores festives dissabtes de 14
a 24h, diumenges i festius de
00:00 a 24:00h i dilluns de 00:00
a 6:00h

La suma de ai dóna necessàriament 100%. El percentatge indicat correspon al pes relatiu
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que es preveu dels conceptes indicats respecte el conjunt global.

Per a les certificacions del servei es tindran en compte de manera individualitzada els preus
unitaris, en cap cas l’aplicació d’una baixa lineal ponderada.

Clàusula 10. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS.
L'ordre de prelació serà:
1r. A favor de les proposicions presentades per

empreses que en el moment

d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2% en funció del percentatge. Si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència, en l’adjudicació del contracte, el
licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla.
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2n. A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.

3r. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord
amb els criteris i requisits establerts en el TRLCSP.

4t. A favor de les proposicions presentades per les empreses que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional compleixin les directrius i mesures
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre homes i dones en el
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igual tat
efectiva d’homes i dones.

5è. En cas de seguir persistint l’empat, desprès d’aplicar tots els criteris precedents es
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decidirà l’adjudicació entre elles per sorteig.

Clàusula 11. MESA DE CONTRACTACIÓ
Per una adequada garantia dels principis d’objectivitat i transparència en la selecció de
l’oferta més avantatjosa, es constituirà una Mesa de Contractació que estarà formada per:
President:

- Conseller Delegat d’AIGÜES DE BLANES, SA

Vocals:

- Xavier Solé Badia. Director d’AIGÜES DE BLANES, SA
- Enginyer municipal
- Xavier Mateu Nicolau. Diplomat Empresarials.
- Un representant de l’Àrea econòmica de l’Ajuntament

Secretària:

Montserrat Presas Sánchez. Advocada
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La Mesa de contractació podrà estar assistida per personal especialitzat, amb veu però
sense vot.

Clàusula 12. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS
La qualificació de la documentació presentada s’efectuarà per la mesa de contracta ció
constituïda a aquest efecte i el procediment a seguir serà el següent:

la Mesa de Contractació, en sessió no pública, el dia i hora que s’estableixi en el perfil
del contractant d’Aigües de Blanes, S.A, procedirà a qualificar els documents del SOBRE
NÚM. 1 (documentació administrativa), i si observés defectes materials en la
documentació presentada ho comunicarà en el domicili per a la pràctica de la
notificació que el licitador hagi fet constar en la seva oferta o per fax o correu
electrònic, i concedirà un termini no superior a 3 dies hàbils per tal que el licitador
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subsani l’error o el defecte.

A més a més la Mesa de Contractació podrà sol·licitar a l’empresari aclariments
respecte els certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres
complementaris i atorgarà un termini no superior a cinc dies naturals per realitzar els
aclariments esmentats.

La Mesa de Contractació una vegada qualificada la documentació general i esmenats,
en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, determin arà
les empreses admeses a licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.

En acte públic es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 2, que ha de contenir la
PROPOSTA ECONÒMICA. Aquest acte s’iniciarà amb un pronunciament exprés sobre la
qualificació de les proposicions efectuades per la Mesa identificant les admeses i les
excloses de la licitació.

Seran rebutjades per la Mesa, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no
AIGÜES DE BLANES S.A.
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concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixen del
pressupost base de licitació, les que modifiquin substancialment el model de
proposició establert en aquest Plec, així com aquelles que continguin un error manifest
en relació amb l’import de la proposició. Igualment seran rebutjades aquelles
proposicions en les quals el licitador reconegui l’error o inconsistència que la facin
inviable.

Els membres que integren els Serveis tècnics especialitzats actuaran de conformitat
amb els principis d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas,
ni per compte propi ni a través d’entitats o particulars, puguin intervenir en aquest
procés de contractació com a licitadors.

Clàusula 13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
La Mesa avaluarà les proposicions presentades que hagin estat admeses, previ informe
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tècnic, reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuarà una proposta
d’adjudicació en favor del licitador que hagi obtingut la major puntuació, d’acord amb
els criteris de valoració que es recullen en el present Plec.

Clàusula 14. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER
PART DEL LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA I ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des
del següent en que hagi rebut el requeriment, presenti la següent documentació:

1.- La documentació que acrediti la capacitat d’obrar dels empresaris que siguin
persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant còpia fefaent del CIF i l'escriptura de
constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el
darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans
AIGÜES DE BLANES S.A.
C/ CANIGÓ, 5-7 BAIXOS 17300 BLANES
TEL 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52

15

assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà mitjançant
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular del lloc del domicili de l’empresa, fent constar que es troben inscrits
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en el Registre Local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en l’àmbit de les activitats objecte dels contractes. En aquest supòsit, a
més, caldrà acompanyar informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri de Economia i Hisenda sobre la
condició de l’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç o, en cas contrari, que admet
la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, de forma
substancialment anàloga. Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal oberta a
Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar
inscrites en el Registre Mercantil.

Els empresaris que siguin persones físiques acreditaran la seva capacitat d’obrar
aportant còpia del DNI.
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre acompanyaran poder
suficient a l’efecte i còpia fefaent del DNI de la persona física que signi la proposició.
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2.- Acreditació de la solvència financera i econòmica i professional i tècnica del licitador
en els termes de la clàusula 8) del present Plec.

3.-Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.

4.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social i l’impost sobre Activitats Econòmiques.

En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es podrà aportar certificació
expedida per aquest o fitxa impresa de la inscripció, juntament amb una declaració
responsable del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no han
experimentat variació. La inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en
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quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o
empresarial (solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, així com
la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar.

En el mateix termini caldrà que el licitador acrediti disposar efectivament dels mitjans
que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte.

En cas d’incompliment del requeriment de la documentació i/o no constitució de la
garantia definitiva, s’entendrà que el licitador retira l’oferta i es continuarà el
procediment requerint al licitador següent.

Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de
constitució s’haurà d’aportar abans de la formalització del contracte.

Igualment, quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti algun tipus d’assegurança, abans
de la formalització del contracte, s’haurà d’aportar la pòlissa corresponent.
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A més, quan es tracti de persones jurídiques, les prestacions del contracte objecte del
present plec han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que,
conforme als seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. Per a les empreses no
comunitàries, comunitàries i unions d’empresaris s’estarà a allò disposat als articles 55, 58
i 59 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat mitjançant Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP).

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament, i hauran de nomenar un representant únic de la unió amb apoderament
suficient per a exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins
l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència d’apoderaments mancomunats que
puguin atorgar per als cobraments i pagaments de quantia significativa.
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A l’efecte de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.

Clàusula 15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Atès que el preu és l’únic criteri d’adjudicació, es considerarà com desproporcionada o
temerària l’oferta que superi el 35% de baixa sobre els preus unitaris tipus de licitació.

Clàusula 16. RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació, podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del
procediment, abans de l'adjudicació, d’acord al que s’estableix a l’article 155 del TRLSCP.

Clàusula 17. ADJUDICACIÓ
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L’adjudicació es farà en el termini màxim de 15 dies, a comptar des del dia següent a la
recepció de la documentació.

Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o
cancel·li la garantia constituïda, de ser el cas, sense cap mena d’indemnització. No obstant,
l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un
termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant,
mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.

El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 10 dies al licitador
adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el mateix
termini.
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Així mateix, en la comunicació a l’adjudicatari es determinarà que en el termini de 5 dies
hàbils comptats des de la data de notificació de l’adjudicació, i en tot cas abans de la
signatura del contracte, aquesta haurà d’aportar la documentació que acrediti l’efectiva
disposició dels mitjans als que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del contracte i
tot altre document legalment exigible.

Clàusula 18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins el termini màxim de cinc dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, i aquest document serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
anant al seu càrrec les corresponents despeses, i havent de lliurar a l’òrgan de contractació
la primera còpia del mateix.
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A la documentació de formalització del contracte, s’unirà, formant part del contracte,
l’oferta tècnica i econòmica de l’adjudicatari, el Plec de clàusules administratives i
econòmiques i el Plec de prescripcions tècniques.

Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa adjudicatària, es
procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que hagi
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.

EI contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 de la TRLCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.

EI contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
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imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

Clàusula 19. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament dels serveis efectivament realitzats requerirà la presentació mensual prèvia de
la corresponent factura desglossada, amb els requisits reglamentaris establerts, al Registre
d’AIGÜES DE BLANES,SA.

AIGÜES DE BLANES,SA abonarà el preu acordat del contracte en el termini estipulat per la
legislació vigent, des de l'expedició del document que acrediti la realització de les
prestacions objecte de cada comanda efectuada.

Clàusula 20. GARANTIA DEFINITIVA
L’adjudicatari resta obligat a constituir una garantia definitiva corresponent al 5% del preu
del contracte sense IVA.
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L’adjudicatari podrà presentar aquesta garantia mitjançant qualsevol de les formes
previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic o bé optar per l’opció de retenció en el
preu, es retindrà com a màxim el 50% de la 1a i successives factures fins arribar el còmput
total de la fiança a dipositar.

Clàusula 21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es
causin a AIGÜES DE BLANES,SA i a tercers, per sí mateix, pels seus col·laboradors, com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

Clàusula 22. SUBCONTRACTACIÓ
No és permesa la subrogació o cessió de la contractació

Clàusula 23. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
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Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació en l’expedient,
en els supòsits i les condicions següents:
-

Necessitat d’incrementar el nombre d’unitats previstes degut a un increment de
l’activitat.

-

Necessitat d’incorporar noves tècniques a utilitzar, degut a un increment de
l’activitat o de nous procediments tecnològics d’última generació.

Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.
Límit de les modificacions contractuals: fins a un 15% del preu del contracte.

Clàusula 24. REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus.
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Clàusula 25. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals,
conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos
Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 d'aquesta
Llei en matèria de coordinació d'activitats empresarials, en el Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com en el Reial decret
337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció;
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació AIGÜES DE BLANES,SA no
serà responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari, de les seves obligacions en
relació amb els seus propis treballadors, que dependran únicament i exclusivament del
mateix, el qual ostentarà la condició d'empresari amb tots els drets i deures respecte de dit
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personal.

Clàusula 26. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
Tota la informació que es lliuri al contractista per al desenvolupament del contracte tindrà
el caràcter de confidencial.
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol dada que pogués conèixer o se li hagués facilitat amb ocasió del
compliment o realització d'aquest contracte, especialment els de caràcter personal o
empresarial, que no podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la que figura en aquest
Contracte, ni tampoc cedir a uns altres ni tan sols a l'efecte de conservació. En tot cas, el
contractista actuarà en el tractament de les dades únicament de conformitat amb les
instruccions que li assenyali AIGÜES DE BLANES, SA. L'obligació de preservar la
confidencialitat regeix durant el desenvolupament del contracte i amb posterioritat al
mateix. A aquest efecte, el contractista s'obliga a indemnitzar a AIGÜES DE BLANES, SA per
qualsevol danys i perjudicis que sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o
procediment, que porti la seva causa d'un incompliment o compliment defectuós per part
AIGÜES DE BLANES S.A.
C/ CANIGÓ, 5-7 BAIXOS 17300 BLANES
TEL 972 33 12 03 – FAX 972 33 15 52

22

del contractista del que es disposa tant en el Plec, com en el Contracte i com en el que es
disposa en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte són de caràcter indefinit.
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa en les lleis
vigents sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular al recollit en:
•

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD).

•

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal
(RLOPD).

Clàusula 27. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 284 de la
LCSP, les següents:
a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que
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regeixen la present contractació.
b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la
prestació del servei.
c) L’abandó en la prestació del servei.
d) L’incompliment de qualsevol obligació contractual essencial.

Clàusula 28. JURISDICCIÓ
L'adjudicatari se sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció dels
Tribunals i Jutjats de Blanes en les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes d'aquest contracte.
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