AIGUES DE BLANES, S.A.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TECNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE,
MITJAN~ANT PROCEDIMENT OBERT, D'UN SERVEi D'IMPRESSIO DE FACTURES DE
CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A AIGUES DE BLANES, SA

Clausula 1. OBJECTE

L'objecte del present contracte es la prestaci6 dels serveis d'impressi6 de factures de
consum i treballs relacionats a AIGOES DE BLAN ES, SA.
La descripci6 i caracterfstiques de l'objecte del contracte i la forma de portar a terme la
prestaci6 per part de l'adjudicatari es detallen a I' ANNEX 1 d'aquest plec de condicions.
El contingut del present plec tindra caracter contractual.
Clausula 2. REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

El contracte te la consideraci6 de contracte privat i es regeix per aquest plec de clausules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tecniques particulars, pel propi
contracte que es formalitzi, i per l'oferta de l'adjudicatari excepte en allo que no hagi
estat acceptat.
Per resoldre qualsevol discrepancia que pogues sorgir de la preparaci6, adjudicaci6,
efectes, compliment i extinci6 del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicci6 civil i
competencia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Blanes, amb renuncia a qualsevol altre
fur que pogues correspondre'ls.
La presentaci6 de proposicions implica l'acceptaci6 incondicionada pels licitadors del
contingut dels plecs i de la totalitat de la documentaci6 que conforma la present licitaci6,
sense cap excepci6 o reserva.
La interpretaci6 del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicaci6 es fara tenint en
compte, en primer lloc, els plecs tant l'administratiu i economic com el tecnic, que
prevaldran sobre qualsevol altra norma.
Si en la documentaci6 hi haguessin contradiccions, prevaldra el criteri mes exigent, ja
sigui aquest tecnic o economic. La interpretaci6 del contracte, de les clausules del present
plec i del plec de prescripcions tecniques correspondra a AIGOES DE BLAN ES, SA.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus term es i dels altres documents
contractuals de tota fndole que puguin tenir aplicaci6 en l'execuci6 de la cosa pactada, no
eximira l'adjudicatari de l'obligaci6 del seu compliment.
Clausula 3. PRESSUPOST DE LICITACIO I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El sistema per a la determinaci6 del preu del contracte, el pressupost de licitaci6 i el valor
estimat s6n els seguents:
•

Sistema de determinaci6 del preu: Preus unitaris.

•

Pressupost de licitaci6 (sense IVA): El pressupost anual de licitaci6 , es calcula en

funci6 dels enviaments practicats durant l'any 2017 i el preu unitari aplicat i es fixa
en la quantitat de 11.134,30€ anuals, mes l'IVA que Ii correspongui, que pels dos
anys de contracte fan un total de 22.268,60€.
Ates que es tracta d'un contracte de tracte successiu, la despesa efectuada
dependra dels treballs que es facin en funci6 de les necessitats del servei. podent
sobrepassar !'import estimat anual en funci6 de les necessitats del servei, sense
que en cap cas

es pugui superar el valor estimat del contracte, la qual cosa

comportaria la resoluci6 anticipada del mateix.
•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte es fixa en 44.537,20€

(sense IVA) per a tota la durada del contracte, prorrogues incloses.
El preu del contracte inclou tots els costos, tant directes com indirectes, necessaris per a
la correcta execuci6 del contracte. Aquests preus tambe inclouen el cost inicial de
preparaci6 del sistema informatic del licitador, incloent fotolits per la preparaci6 del
models de factures i sobres, mapejat i tractament del fitxer de dades estructurat queda
inclos en els preus unitaris a ofert. Amb les proves de fotolits s'entregara, per part del
licitador, la relaci6 d'estils dels tipus de lletra i pantone utilitzats, aixf com altres
caracterfstiques necessaries que permetin una distinci6 (mica de cada caracterfstica dels
fotolits de prova.
Els canvis menors que caldra realitzar a futur, per l'adaptaci6 de text i variables de factura
queda inclos en els preus unitaris a ofertar. Es considerara que un canvi es menor quan
no es modifiqui el pre-impres de factura .
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L'import total de contractaci6 es calculara considerant una quantitat anual de factures
tfpica, que sera:
152.000 factures de consum, format paper.
15 .000 cartes d'avfs, format paper.
Les despeses en les que, en el seu cas, s'incorri per a la formalitzaci6 del present
contracte aniran a carrec de l'adjudicatari.
Clausula 4. TERMINI DE OURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte es de DOS any, amb possibilitat de prorroga per un
DOS mes, sempre i quan ambdues parts estiguin d'acord.
Clausula 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO, PUBLICITAT
DE LA LICITACIO I DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

La contractaci6 que es tramitara de forma ordinaria no resta subjecte a regulaci6
harmonitzada, i es dura a terme mitjanc;:ant procediment obert amb publicitat al perfil del
contractant d'AIGLJES DE BLANES, SA.
El procediment triat es justifica per les caracterfstiques tecniques
~

~

economiques del

contracte.
L'adjudicaci6 del contracte es realitzara per l'organ de contractaci6 al licitador que
presenti l'oferta que obtingui major puntuaci6 d'acord amb els criteris d'adjudicaci6
establerts al present plec.
Pel que fa a la documentaci6 que es facilitara, des del dia de la publicaci6 de l'anunci de
licitaci6 al perfil del contractant, els licitadors interessats podran obtenir tota la
documentaci6 reguladora de la contractaci6 des del mateix perfil del contractant
(www.aiguesdeblanes.cat), o sol-licitant-la a les oficines d'aquesta empresa, carrer Canig6
num. 5-7 baixos (Blanes) en horari de 9h a 13'30h.
L'esmentada documentaci6 incloura els seguents documents:
El present plec de clausules
Exemple de format de factures homologades
Exemple de format de sabres homologats
Exemple de cartes d'avfs
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Clausula 6. REQUISITS PER PRENDRE PART EN LA LICITACIO

Podran optar a la licitaci6 del present contracte les persones naturals o jurfdiques,
espanyoles o estrangeres, a tftol individual o en agrupaci6 d'empresaris, que tinguin plena
capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en les prohibicions i incompatibilitats per
contractar amb el sector public establertes en !'article 60 del TRLCSP i que acreditin els
criteris de solvencia exigits en aquest plec.
Clausula 7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.

La documentaci6 per a les licitacions s'ha de presentar en sabres tancats, identificats, a
!'exterior, amb indicaci6 de la licitaci6 a que concorrin i signats pel licitador o la persona
que el representi i indicaci6 el nom i cognoms o ra6 social de l'empresa. A !'interior de
cada sabre, en un full independent s'hi fara constar el contingut, enunciat numericament.
Els licitadors presentaran les seves proposicions, en el termini de QUINZE DIES naturals a
comptar a partir del dia seguent a la publicaci6 d'aquest concurs en el perfil de
contractant, Si el darrer dia del termini esmentat es dissabte, festiu o inhabil, s'entendra
prorrogat al primer dia habil seguent.
Les proposicions es presentaran ales oficies de l'empresa AIGOES DE BLANES, SA al carrer
Canig6 num. 5-7 baixos (Blanes) de 9:00 hores a 13'30 hores.
0
"'
N

~

Els licitadors que envi'in les seves proposicions per correu, hauran de justificar la data
d'imposici6 de l'enviament en l'oficina de correus i notificar-ho en el mateix dia al fax. 93
757 21 12. Sense la concurrencia d'ambd6s requisits no sera admesa la proposici6 si es
rebuda per !'organ de contractaci6 amb posterioritat a la data d'acabament del termini.
Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals seguents a la data indicada sense haver-se
rebut la proposici6, aquesta no sera admesa en cap cas.
La

presentaci6 de proposicions implica

per part de I' empresari

I' acceptaci6

incondicionada de les clausules d' aquest plec i la declaraci6 responsable que reuneix totes
i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'empresa.
L'esmentada documentaci6 haura de presentar-se en qualsevol de les llengues cooficials
de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament
autenticada.
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SOBRE NUM. 1

Portara la menci6 " Documentaci6 administrativa per a la contractaci6 del servei
D'IMPRESSIO DE FACTURES DE CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A

AIGUES DE

BLANES, SA

presentada per ............................" i haura de contenir la documentaci6 segUent:
En atenci6 al que es disposa a !'article 146.4 LCSP el licitador haura de presentar una
declaraci6 jurada d'acord amb el model segUent:

"En/Na .. .. ........................................................ amb NIF num .................. , en nom propi, (o
en representaci6 de /'empresa ................... en qualitat de .. ...... , i segons escri ptura
publica autoritzada davant Notari .............. ., en data ........................... i amb numero de
protocol.. ./o document, CIF num. ................ domici/iada a.... ............ carrer
................... num .............................................. ), declara responsab/ement que:
a). Que reuneix la personalitat jurfdica necessaria per presentar-se a
aquesta licitaci6 i, en el seu cas, la representaci6 per a contractor amb
l'administraci6.
b). Que reuneix els requisits de solvencia economica, tecnica i professional
estab/erts en aquest plec de condicions.
c). Esta facu/tat/ada per a contractor amb J'empresa, ja que, tenint
capacitat d'obrar, no es troba compresa en cap de Jes circumstancies
de prohibici6 per contractor estab/ertes en !'article 60 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes def sector public.
d). Esta al corrent en el compliment de Jes seves obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estab/eixen els
articles 13 i 14 def Reg/ament general de la L/ei de contractes de Jes
Administracions Publiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d'octubre.
e). Que J'empresa esta integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2% o que s'ha adoptat algunes de Jes
mesures alternatives previstes a /'art. 2 def RD 364/2005, de 8 d' abril,
si s'escau.
f). Que no forma part de/s organs de govern o administraci6 d'aquesta
societat, cap persona d'aquel/es a Jes que fa referencia la L/ei 25/1983,
de 26 de desembre, sabre incompatibilitats d'a/ts carrecs, aixf com la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats def personal al
servei de l'Administraci6 de la Genera/itat, i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, def regim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la
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Generalitat.
g) . Que l'empresa compleix tots els requisits i ob/igacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, insta/·/aci6 i funcionament
legal.
h). Que autoritzo a /'organ de contractaci6 a obtenir directament de/s
organs administratius competents Jes dades o documents registra/s
que es requereixen per procedir, en el seu cas, a l'adjudicaci6 def
contracte.
i) .. Que la bustia e/ectronica on realitzar Jes comunicacions i notificacions
en el proces de licitaci6 i, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicaci6,
formalitzaci6, modificaci6, negociaci6, execuci6 i extinci6 normal o
anormal def contracte, es el ...... .................. .
j) En el cas que es concorri en uni6 temporal d'empreses, es comprometen
en constituir-se formalment en el suposit de resultar adjudicataris.
q)Que, a/s efectes de /'article 86 def Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qua/ s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de Jes administracions publiques, la meva representada:
No pertany a cap grup empresarial.
Pertany al grup empresarial denominat.. ............. . del qua/
formen part Jes empreses que s'indiquen en el 1/istat annex a la
present dec/araci6 responsable.

D
D

I perque consti, signo aquesta declaraci6 responsab/e. (floe, data i signatura)
El licitador amb qui recaigui al seu favor la proposta de resoluci6, haura d'aportar, en el
termini reguerit per aguesta administraci6, previament a l'adjudicaci6 del contracte, la
possessi6 i validesa dels documents exigits a la clausula 14 d'aquest plec de condicions.
SOBRE NUM.2

Portara la menci6 "Documentaci6 acreditativa dels criteris d'adjudicaci6 mitjan~ant
formula automatica per a

la contractaci6 del D'UN SERVEi D'IMPRESSl6 DE

FACTURES DE CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A AIGUES DE BLANES, SA presentada
per .... . ........ .. .......... .. .... ..... . . i haura de contenir la documentaci6 seguent:
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QUANTITAT

CONCEPTE

IMPORT MAXIM

PREU

UNITARI (en

OFERTAT (en

euros) IVA

euros) IVA

EXCLOS

EXCLOS

152.000 ut

0,0689

-

15.000 ut

0,0441

Import unitari (€/unitat) sense
Iva,

del

servei

d'impressi6
consum,
segons

de

en

complert
factura

format

de

paper,

caracterfstiques

dels

servei (sobres inclosos).
Import unitari (€/unitat) sense
IVA,

del

servei

d'impressi6

de

complert
les

cartes

d'avfs, en format paper (sobres
inclosos).
El cost total del servei d'impressi6 de factures es:
Servei d'impressi6

IMPORT MAXIM

Import (en euros)

Import (en euros)

global

ANUAL (en euros)

IVA exclos

IVA inclos

IVA exclos

11.134,30 €

lmpressi6 factures

Que l'import d'IVA al .. .% a addicionar al preu del contracte es, d'acord a les previsions
contingudes al present Plec.
Clausula 8. CONDICIONS MINI MES I MEDIS D' ACREDITACIO

DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TECNICA

La solvencia economica i financera i la solvencia professional i tecnica s'acreditara
pels segUents mitjans:
Solvencia economica-financera
Documentaci6 acreditativa d'un velum anual de negocis, en !'ambit del contracte i
que referit a l'any de mes velum de negocis dels 10 ultims acabats ha d'esser
almenys de 11.000€.
Justificant

de

l'existencia

d'una

assegurarn;a

d'indemnitzaci6

per

riscos

professionals de 100.000€
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Quan per raons justificades, l'empresari no pogues facilitar les referencies sol·licitades,
podra acreditar la seva solvencia economica i financera mitjanc;ant qualsevo I altra
documentaci6 presentada que sigui considerada com a suficient per l'organ de
contractaci6.
Solvencia tecnica
La solvencia tecnica vindra acreditada pels mitjans segOents:
Acreditaci6 dels principals treballs realitzats, en els darrers deu anys que tinguin

•

relaci6 amb l'objecte i preu ofert. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran
mitjanc;ant certificats expedits o visats per l'organ competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat
mitjanc;ant un certificat expedit per aquest o a falta d'aquest certificat, mitjanc;ant
una declaraci6 de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comu nicats
directament a l'organ de contractaci6 per l'autoritat competent.

Clausula 9. CRITERIS DE VALORACIO A TENIR EN COMPTE EN L'ADJUDICACIO

Per a l'adjudicaci6 de la licitaci6, AIGOES DE BLANES, S.A. valorara i puntuara les ofertes
presentades en base als segOents blocs i criteris:
PROPOSTA ECONOMICA: 0-60 PUNTS

OFERTA

ECONOMICA

(CRITERIS

D'ADJUDICACIO

0-60

QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA)
Formula de calcul
Es calculara la baixa ofertada (B) per a cada licitador
dividint la seva proposta economica pel pressupost tipus
(B=O/T).
Es considerara la baixa ofertada mes elevada (Bmax)
P= 60 x B / Bmax
PROPOSTA TECNICA PRODUCTIVA: 0-15 PUNTS

Horari laboral d'impressi6 en fabrica anual. Maxima
...:

0-15

puntuaci6 en 365x24
Es valoraran amb la segOent formula:
NQ horesX15
365x24
Per la millora del termini d'entrega de les impressions.
Minima puntuaci6 7 dies laborables.

0-25

Es valorara en funci6 de la reducci6 de dies laborables
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d'entrega de les impressions des de la rebuda del fitxer de
dades, d'acord amb la seguent formula:
(7-numero de dies) x 25
7
0-100

PUNTUACIO TOTAL

Clausula 10. CRITERIS DE PREFERENCIA EN CAS D'IGUALACIO DE PROPOSICIONS.

L'ordre de prelaci6 sera:
lr. A favor de les proposicions presentades per

empreses que en el moment

d'acreditar la seva solvencia tecnica tinguin en la seva plantilla un numero de
treballadors amb discapacitats superior al 2% en funci6 del percentatge. Si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposici6 mes
avantatjosa acrediten tenir una relaci6 laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindra preferencia, en l'adjudicaci6 del contracte, el
licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla.
2n. A favor de les proposicions d'empreses dedicades especfficament a la promoci6 i
inserci6 laboral de persones en situaci6 d'exclusi6 social.
3r. A favor de les proposicions d'empreses sense anim de lucre, en els suposits
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 solvencia tecnica 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 Organica 3/2007 de 22 de mar~, per a la
igualtat efectiva d'homes i dones.
Se. En cas de seguir persistint l'empat, despres d'aplicar tots els criteris precedents
es decidira l'adjudicaci6 entre elles per sorteig.
Clausula 11. MESA DE CONTRACTACIO

Per una adequada garantia dels principis d'objectivitat i transparencia en la selecci6 de
l'oferta mes avantatjosa, es constituira una Mesa de Contractaci6 que estara formada
per:
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President: Nards Piferrer i Reixach
Vocals:
Xavier Sole Badia. Director d' Al GOES DE BLAN ES, SA
Xavier Mateu Nicolau. Diplomat Empresarials.
Antoni Perez Gomez. Arquitecte Tecnic
Secretaria: Montserrat Presas Sanchez. Advocada
La Mesa de contractaci6 podra estar assistida per personal especialitzat, am b veu
perc) sense vot.
Clausula 12. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS

La qualificaci6 de la documentaci6 presentada s'efectuara per la mesa de contractaci6
constitu"ida a aquest efecte.
En primer lloc la Mesa de Contractaci6, en sessi6 no publica, el dia i hora que s'estableixi
en el plec de condicions procedira a qualificar els documents del SOBRE NUM. 1
(documentaci6 administrativa), i si observes defectes materials en la documentaci6
presentada ho comunicara en el domicili per a la practica de la notificaci6 que el licitador
hagi fet constar en la seva oferta o per fax o correu electronic, i concedira un termini no
~

superior a 3 dies habils per tal que el licitador subsani !'error o el defecte.

"
"
N

A mes a mes la Mesa de Contractaci6 podra sol·licitar a l'empresari aclariments respecte
els certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentaci6 d'altres
complementaris i atorgara un termini no superior a cine dies naturals per realitzar els
aclariments esmentats.
La Mesa de Contractaci6 una vegada qualificada la documentaci6 general i esmenats, en
el seu cas, els defectes o omissions de la documentaci6 presentada, determinara les
empreses admeses a licitaci6, les rebutjades i les causes del seu rebuig.
u:

i'"'

La secretaria de la Mesa aixecara una acta en la qual es deixara constancia del que s'ha

[?
~

exposat.

D

oi

~

~
w

~

.,;

.:

En acte public es procedira a l'obertura del SOBRE NUMERO 2, que ha de contenir la
proposta economica. Aquest acte s'iniciara amb un pronunciament expres sobre la
qualificaci6 de les proposicions efectuades per la Mesa identificant les admeses i les
excloses de la licitaci6.
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Seran rebutjades per la Mesa, mitjan~ant resoluci6 motivada, les proposicions que no
concordin amb la documentaci6 examinada i admesa, les que excedeixen del pressupost
base de licitaci6, les que modifiquin substancialment el model de proposici6 establert en
aquest Plec, aixf com aquelles que continguin un error manifest en relaci6 amb l'import
de la proposici6. lgualment seran rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador
reconegui l'error o inconsistencia que la facin inviable.
A continuaci6 es passara la documentaci6 als serveis tecnics per tal que elevin el seu
informe a la mesa de contractaci6.
Els membres que integren els Serveis tecnics especialitzats actuaran de conformitat amb
els principis d' imparcialitat, independencia i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per
compte propi ni a traves d' entitats o particulars, puguin intervenir en aquest proces de
contractaci6 com a licitadors.
Clausula 13. PROPOSTA D'ADJUDICACIO

La Mesa avaluara les proposicions presentades que hagin estat admeses, previ
informe tecnic, reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuara una proposta
d'adjudicaci6 en favor del licitador que hagi obtingut la major puntuaci6, d'acord
amb els criteris de valoraci6 que es recullen en el present Plec.
Clausula 14. CLASSIFICACIO DE LES OFERTES I PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO
PER PART DEL LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L'OFERTA ECONOMICAMENT MES
AVANTATJOSA I ADJUDICACIO

L'organ

de

contractaci6

requerira

al

licitador

que

hagi

presentat

l'oferta

economicament mes avantatjosa perque, en el termini de 10 dies habils a comptar
des del seguent en que hagi rebut el requeriment, presenti la seguent documentaci6 :
1.- La documentaci6 que acrediti la capacitat d'obrar dels empresaris que siguin

persones jurfdigues, s'acreditara mitjan~ant copia fefaent del CIF i l'escriptura de
constituci6 o d'adaptaci6, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en que consti el
darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions
objecte del contracte. Aixf mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans
assenyalades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre quan l'esmentada
inscripci6 els sigui exigible. En el cas que no ho fas, la capacitat d'obrar s'acreditara
mitjan~ant l' escriptura o document de constituci6, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si s' escau, en el corresponent registre oficial.
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Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Uni6 Europea hauran d'acreditar
la seva capac:itat d'obrar, en els termes d'allo que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP,
mitjan<;:ant la inscripci6 en els registres comercials o professionals que s'estable i xen a
l'annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (endavant, RGLCAP).
La capacitat d'obrar de la resta de les em preses estrangeres, s'acreditara mitja n~ant
informe de la Missi6 Diplomatica 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
en el Registre Local professional, comercial o analeg o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en l'ambit de les activitats objecte dels contractes. En aquest suposit, a
mes, caldra acompanyar informe de la Missi6 Diplomatica Permanent d'Espanya o de la
Secretaria General de Comer~ Exterior del Ministeri de Economia i Hisenda sobre la
condici6 de l'Estat de procedencia de l'empresa d'Estat signatari de I' Acord sob re
Contractaci6 Publica de l'Organitzaci6 Mundial del Comer~ o, en cas contrari, que
ad met la participaci6 d'empreses espanyoles en la contractaci6 amb I' Administraci6,
de forma substancialment analoga. Aixf mateix, hauran d'acreditar tenir una sucursal
oberta a Espanya, amb designaci6 d'apoderats o representants per a llurs operacions i
estar inscrites en el Registre Mercantil.
Els empresaris que siguin persones ffsiques acreditaran la seva capacitat d' obrar
aportant copia del DNI.
Els que compareguin o signin propos1c1ons en nom d'un altre acompanyaran poder
suficient a l'efecte i copia fefaent del DNI de la persona ffsica que signi la proposici6.
-Q
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2.- Acreditaci6 de la solvencia financera i economica

professional

tecnica del

licitador en els termes de la clausula 8) del present Plec.
3.-Declaraci6 responsable de sotmetiment a la jurisdicci6 dels Jutjats

Tribunals

espanyols, cas de tractar-se d'empreses estrangeres.
4.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries

amb

la

seguretat social

i !'impost sobre Activitats

Economiques.
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 podra aportar certificaci6
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expedida per aquest o fitxa impresa de la inscripci6, juntament amb una declaraci6
responsable del licitador manifestant que les circumstancies de la inscripci6 no han
experimentat variaci6. La inscripci6 en el Registre acreditara l'aptitud de l'empresari en
quanta la seva personalitat i capacitat d'obrar, representaci6, habilitaci6 professional
o empresarial (solvencia tecnica o professional), solvencia economica i financera, aixi
com la concurrencia o no concurrencia de les prohibicions de contractar.
En el mate ix termini caldra que el licitador acrediti disposar efectivament dels m itjans
que s'hagues compromes a dedicar o a adscriure a l'execuci6 del contracte, si
s'escau.
En cas d'incompliment del requeriment de la documentaci6 i/o no constituci6 de la
garantia definitiva, si s'escau, s'entendra que el licitador retira l'oferta i es continuara
el procediment requerint al licitador seguent.
L'organ de contractaci6, adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils seguents a la
recepci6 de la documentaci6.
Quan els licitadors hagin concorregut en Uni6 Temporal d'Empreses, l'escriptura de
constituci6 s'haura d'aportar abans de la formalitzaci6 del contracte.
lgualment, quan s'exigeixi a l'adjudicatari que concerti algun tipus d'asseguranc;:a, abans
de la formalitzaci6 del contracte, s'haura d'aportar la polissa corresponent.
A mes, quan es tracti de persones juridiques, les prestacions del contracte objecte del
present plec han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o ambit d'activitat que,
conforme als seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. Per a les empreses no
comunitaries, comunitaries i unions d'empresaris s'estara a allo disposat als articles 55,
58 i 59 del Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector Public, aprovat mitjanc;:ant Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP).
Els empresaris que concorrin

agrupats en unions temporals quedaran obligats

solidariament, i hauran de nomenar un representant unic de la uni6 amb apoderament
suficient per a exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins
l'extinci6 del mateix, sense perjudici de l'existencia d'apoderaments mancomunats que
puguin atorgar per als cobraments i pagaments de quantia significativa.
A l'efecte de la licitaci6, els empresaris que desitgin conc6rrer integrats en una uni6
temporal hauran d'indicar els noms i circumstancies dels quals la constitueixin i la
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participaci6 de cadascun, aixf com que assumeixen el compromfs de constituir-se
formalment en uni6 temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
No podran conc6rrer a la licitaci6 empreses que haguessin participat en l'elaboraci6 de
les especificacions tecniques o dels documents preparatoris del contracte, per si o
mitjan<;ant uni6 temporal d'empresaris, sempre que aquesta participaci6 pugui provocar
restriccions a la lliure concurrencia o suposar un tracte privilegiat pel que fa a la resta de
les empreses licitadores.
Aquesta adjudicaci6 es notificara als licitadors i es publicara en el perfil del contractant d'
AIGUES DE BLANES, SA. .
Clausula 15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

Es considerara que l'oferta conte valors anormals o desproporcionats sempre que el preu
ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferts.
Clausula 16. RENUNCIA I DESISTIMENT

L'organ de contractaci6, podra renunciar a la celebraci6 del contracte o desistir del
procediment, abans de l'adjudicaci6, d'acord al que s'estableix a !'article 155 del TRLSCP.
Clausula 17. ADJUDICACIO

L'adjudicaci6 es fara en el termini maxim de 1 mesos, a comptar des del termini de
presentaci6 de les proposicions.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l'adjudicaci6 sense que s'hagi dictat l'acord
d'adjudicaci6, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se'ls retorni o
cancel·li la garantia constitu"ida, de ser el cas, sense cap mena d'indemnitzaci6. No
obstant, !'organ de contractaci6 podra sol-licitar als licitadors que mantinguin la seva
oferta per un termini superior, previa comunicaci6 als licitadors i publicaci6 al Perfil de
Contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquells licitadors que acceptin la prorroga.
El resultat de l'adjudicaci6 es notificara en el termini maxim de 10 dies al licitador
u.:

adjudicat~ri i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el mateix
term·ini.
Aixf mateix, en la comunicaci6 a l'adjudicatari es determinara queen el termini de 15 dies
naturals comptats des de la data de notificaci6 de l'adjudicaci6 aquesta haura d'aportar
els comprovants corresponents al pagament dels anuncis de licitaci6, si fas el cas, la
documentaci6 que acrediti l'efectiva disposici6 dels mitjans als que s'hagues compromes
a adscriure a l'execuci6 del contracte i tot altre document legalment exigible.
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Clausula 18. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzara en document administratiu dins el termini maxim de cine dies
habils, a comptar de l'endema de la notificaci6 de l'adjudicaci6, i aquest document sera
tftol suficient per accedir a qualsevol registre public.
No obstant, el contractista podra sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica,
anant al seu carrec les corresponents despeses, i havent de lliurar a !'organ de
contractaci6 la primera copia del mateix.
A la documentaci6 de formalitzaci6 del contracte, s'unira, formant part del contracte,
l'oferta tecnica i economica de l'adjudicatari, el Plec de clausules administratives
economiques i el Plec de prescripcions tecniques.
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa adjudicataria, es
procedira a proposar com a adjudicataria a la seguent empresa licitadora que hagi
presentat l'oferta economicament mes avantatjosa de conformitat amb l'ordre en que
hagin quedat classificades les ofertes.
El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 26 de la TRLCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteraci6 dels termes de l'adjudicaci6.
El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzaci6 i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l'execuci6.
Clausula 19. REGIM DE PAGAMENT

L'empresa adjudicataria emetra una factura mensual, on fara constar els serveis prestats
mensualment pel preu unitari adjudicat i el numero de referenda de la comanda rebuda.
AIGUES DE BLANES,SA abonara el preu acordat del contracte en el termini estipulat per la
legislaci6 vigent, des de l'expedici6 del document que acrediti la realitzaci6 de les
prestacions objecte de cada comanda efectuada.
Si cal aplicar penalitats, Aigues de Blanes, S.A. realitzara una diligencia on constara el
concepte i import, i procedira a realitzar el descompte corresponent en la factura
mensual en la que s'apliqui la penalitat, previ el procediment de penalitat corresponent.
Clausula 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 podra presentar aquesta garantia mitjan~ant qualsevol de les formes
previstes a la Llei de Contractes del Sector Public o .be optar per l'opci6 de retenci6 en el
preu, es retindra com a maxim el 50% de la la i successives factures fins arribar el comput
total de la fian~a a dipositar.
Clausula 21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es
causin a AIGUES DE BLANES,SA i a tercers, per sf mateix, pels seus col·laboradors, com a
consequencia de les operacions que requereixi l'execuci6 del contracte.
Clausula 22. SUBCONTRACTACIO

No es permesa la subrogaci6 o cessi6 de la contractaci6
Clausula 23. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

L'organ de contractaci6 ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d'interes public, el
contracte amb subjecci6 al TRLCSP.
Clausula 24. REVISIO DE PREUS

No procedira durant els dos primers anys de vigencia del contracte de conformitat al que
disposa !'article 89 del TRLCSP, en relaci6 a la Llei 2/2015 de 30 de mar~ de desindexaci6
de l'Economia Espanola.
La possible revisi6 de preus del contracte nomes sera procedent en el cas que:
- el contracte s'hagi executat en mes d'un 20% del seu import i hagin transcorreguts els
primers dos anys de durada del mateix.
- existeixi una disposici6 legal vigent que assenyali per aquest tipus de contractes les
materies sobre les que podran fer-se revisions, aixf com les condicions necessaries i els
preus de referenda que seran admissibles en les mateixes.
Sempre i quan el contractista adjudicatari expressament sol-liciti acollir-se a la referida
formula de revisi6 .
En qualsevol cas correspondra a l'organ de contractaci6, d'acord a la facultat
d'interpretaci6 del Contracte, determinar si es possible procedir a la revisi6 de preus
interessada i, en el seu cas, la formula de revisi6 que es procedent aplicar d'entre les que
puguin constar publicades.
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El preu d'adjudicaci6 s'entendra correspon a les condicions economiques existents en la
data de la signatura del contracte.
Clausula

25.

OBLIGACIONS

LABORALS,

SOCIALS,

FISCALS,

ADMINISTRATIVES

I

TECNIQUES

El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia laboral, de
seguretat social, d'integraci6 social de minusvalids i de prevenci6 de riscos laborals,
conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sabre Prevenci6 de
Riscos Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 gener, pel qual es desenvolupa !'article 24
d'aquesta Llei en materia de coordinaci6 d'activitats empresarials, en el Reglament dels
Serveis de Prevenci6, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, aixf com en el
Reial decret 337 /2010, de 19 de mar~, pel qua I es modifiquen el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenci6;
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicaci6 AIGUES DE BLANES,SA no
sera responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari, de les seves obligacions en
relaci6 amb els seus propis treballadors, que dependran unicament i exclusivament del
mateix, el qual ostentara la condici6 d'empresari amb tots els drets i deures respecte de
dit personal.
Clausula 26. PROTECCIO DE DADES I CONFIDENCIALITAT

Tota la informaci6 que es lliuri al contractista per al desenvolupament del contracte
tindra el caracter de confidencial.
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva
sabre qualsevol dada que pogues coneixer o se Ii hagues facilitat amb ocasi6 del
compliment o realitzaci6 d'aquest contracte, especialment els de caracter personal o
empresarial, que no podra 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 conservaci6. En tot
cas, el contractista actuara en el tractament de les dades unicament de conformitat amb
les instruccions que Ii assenyali AIGUES DE BLANES, SA. L'obligaci6 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 AIGUES DE BLANES, SA
per qualsevol danys i perjudicis que sofreixi directament, o per tota reclamaci6, acci6 o
procediment, que porti la seva causa d'un incompliment o compliment defectu6s per part
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 protecci6 de dades de caracter personal.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte son de caracter indefinit.
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa en les !leis
vigents sabre protecci6 de dades de caracter personal, en particular al recollit en:
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•

Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci6 de Dad es de Ca r-acter
Personal (LOPD).

•

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Organica de protecci6 de dades de caracter. personal
(RLOPD).

Clausula

27.

PENALITZACIONS

PER

INCOMPLIMENT

DE

LES

OBLIGACIONS

CONTRACTUALS I CAUSES RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Penalitzacions per incompliment de les obligacions contractuals
En cas d'incompliment de les obligacions per part de l'adjudicatari, Ii sera aplicada una
penalitzaci6 economica d'acord amb la tipologia d'incompliment al que hagi incorregut.
Amb caracter enunciatiu aquests incompliments es poden definir com a molts greus,
greus o lleus segons la tipificaci6 que a continuaci6 es recull :
TIPIFICACIO DELS INCOMPLIMENTS:
I. Molt greus
Tindran la consideraci6 d'incompliments contractuals molt greus, a mes del qualificats
aixi en les diferents clausules d'aquest plec, les segOents:
a) La desobediencia reiterada a les ordres escrites d' AigOes de Blan es, S.A., relatives a la
prestaci6 dels serveis. Per reiteraci6 s'entendra l'incompliment de tres o mes ordres.
b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social, tributaries i de
seguretat i salut en el treball del personal adscrit al servei.
c) La inexistencia o falta de cobertura de la polissa de responsabilitat civil que empari els
riscos i responsabilitats de l'adjudicatari en l'execuci6 del contracte, o trobar-se en
situaci6 d'impagament de les primes per la seva part.
d) Les paralitzacions o interrupcions no justificades en la prestaci6 del servei.
Especialment aquelles que impliquin una paralitzaci6 del servei de mes de 5 dies.
e) La comissi6 de furts o robatoris durant l'exercici de les funcions encomanades a partir
del contracte.
f) El frau, falsedat, abus de confian~a i deslleialtat en la forma d'executar el contracte.
g) Els maltractaments de paraula o d'obra, o falta greu de respecte i consideraci6 a les
persones en els locals o instal-lacions on els realitzin les funcions propies del contracte.
h) L'incompliment pel que fa a les especificacions dels servei i subministrament a realitzar
i/o l'incompliment dels requeriments tecnics establerts al present plec de clausules.
i) La realitzaci6 de tres infraccions greus.
II. Greus:
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a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestaci6 del servei.
b) La manca de compliment dels terminis parcials establerts per a la prestaci6 dels
serveis.
c) La disminuci6 de l'activitat habitual o la negligencia o desfdia en el treball que afecti la
bona marxa del servei.
d) La modificaci6 del servei, sense causa justificada i sense notificaci6 previa.
e) La insuficiencia de personal i/o de qualificaci6 respecte a l'ofertada.
f) La insuficiencia de maquinaria i elements de transport respecte dels ofertats o la manca
d'operativitat d'aquests.
g) No dipositar correctament els residus respectant el sistema de gesti6 dels residus.
h) Executar les prestacions incomplint les instruccions donades pel responsable del
Contracte.
i) La realitzaci6 de tres infraccions lleus.
Ill. Lieus:
a) La omissi6 del deure de comunicar actuacions contraries a la correcta prestaci6 del
treball contractista.
b) La falta d' uniforme reglamentari del personal, presentar un estat indecor6s o portar
distintius aliens als de l'adjudicatari o al autoritzats.
c) La falta de respecte al public, al treballadors d' Aigues de Blan es, S.A. i a la resta de
personal que es trobi al centre.
d) En general, qualsevol altra actuaci6 o incompliment de les condicions del plec, que
pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en la resta de tipificacions.
PENALITATS:
Els incompliments se sancionaran:
Els incompliments lleus seran sancionats amb una multa de fins a 300 euros.
Els incompliments greus seran sancionats amb multa de 300 a 600 euros
Els incompliments molt greus seran sancionats amb multa de 600 a 1.200
euros.
En la imposici6 de penalitats s'haura de garantir adequaci6 entre la gravetat de
l' incompliment i la penalitat aplicada, considerant-se de forma especial els seguents
criteris per a la graduaci6:
- L' existencia d'intencionalitat o reiteraci6.
- La naturalesa dels perjudicis causats.
- La reincidencia, per inc6rrer en el termini d'un any en mes d'un incompliment
de la mateixa naturalesa.
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- La gravetat i rapidesa en la seva correcci6.
L'import de la sanci6 es deduira de la facturaci6 del mes segi.ient i la seva quantia en cap
cas podra superar el 10% del pressupost del contracte.
Las penalitat s'imposaran per acord de l'organ de contractaci6, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu i es faran efectives
mitjanc;:ant deducci6 en la quantia que, en concepte de pagament, correspongui al
contractista, o be sabre la garantia definitiva constitu'ida.
Per la imposici6 de penalitats greus i molt greus es donara audiencia prev1a a
l'adjudicatari perque aporti la prova i al·legui el que tingui per convenient en el seu
descarrec.
SON CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE, a mes de les previstes als articles 206 i 284
de la LCSP, les segi.ients:
a) No disposar en la data d'inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que
regeixen la present contractaci6.
b) La manifesta incapacitat o negligencia tecnica provada amb referenda concreta a la
prestaci6 del servei.
c) L'aband6 en la prestaci6 del servei.
d) L'incompliment de qualsevol obligaci6 contractual essencial.

[

Clausula 28. JURISDICCIO

~

L'adjudicatari se sotmet a les decisions de l'organ de contractaci6 i a la jurisdicci6 dels

2

Tribunals i Jutjats de Blanes en les questions litigioses sorgides sabre la interpretaci6,

.,

°'~

modificaci6, resoluci6 i efectes d'aquest contracte.
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ANNEX NUM 1

ESPECIFICACIONS TECNIQUES PARTICULARS O CARACTERISTIQUES

GENERALS DEL SERVEi

El servei a realitzar per l'adjudicatari es la impressi6 de les factures

altres treballs

d'impressions relacionades, entes com un servei complert.
Les tasques incloses en el servei d'impressi6 de factures s6n:
};>

Subministrament de paper de factura de consum amb les especificacions
homologades, gramatge de 90 gr i TFC, a 4 tintes format Blanes.

};>

Subministrament de sobre per la factura de consum amb les especificacions
homologades, personalitzat per l'empresa, que incloura logo en color i adre~a. El
tipus de paper sera amb finestreta, de tancament mecanitzat pel seu tancament
pel plegadora automatica, i ECF, a una tinta format Blanes.

};>

lmpressi6 de la factura de consum individual a partir del fitxer estructurat de
dades.

};>

Cartes d' Avis amb A-4 a 1 tinta i gramatge de 90gr.

};>

Plegat i ensobrat tant de les factures com de les cartes d'avis.

};>

Transport fins a les dependencies de l'empresa de repartiment que estigui
contractada per Aigues de Blanes, S.A.

El servidor FTP

o altre sistema de transferencia de fitxers sera responsabilitat de

l'adjudicatari la seva disponibilitat. La qualitat d'aquest canal de transferencia cal que
permeti que els fitxers es puguin descarregar en un temps acceptable, dintre dels
parametres del sector tecnologic, de temps de proces.
Sera d'estricte compliment el calendari d'impressi6 de les factures associat al calendari de
facturaci6 d' Aigues de Blanes, S.A. Aigues de Blanes, S.A. es reserva la necessitat d'ajustar
el calendari amb motius justificats iamb el minim perjudici a l'adjudicatari.
Des del dia d'entrega del fitxer de dades estructurat fins l'entrega de les factures en les
dependencies de l'empresa de repartiment no poden passar mes de 7 dies laborables.
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AIGUES DE BLANES, S.A.
El fitxer estructurat segueix un format propietat d' Aigi.ies de Blan es, S.A., suscepti b le de
ser modificat o ampliat amb nous tags que hauran de ser tractats en la impressi6.
Abans de realitzar la impressi6 real, es realitzaran les proves d'impressions q ue es
considerin necessaries, sense ocasionar cap cost addicional.
El procediment per l'enviament del fitxer estructurat i la seva posterior gesti6 sera:
-

Enviament telematic del fitxer en format pdf amb els millors medis se seguretat de que

disposi el licitador i que assegurin el compliment de la LOPD, i com a mfnim mitjan~ant un
fitxer bloquejat amb la contrasenya, a un destinatari de mail consensuat.
L'adjudicatari enviara abans de dues hores despres de la recepci6 del fitxer, per mail a
Aigi.ies de Blanes, S.A., varies proves aleatories de factures de consum en format pdf, de
les proves en paper, tambe en medis de seguretat que assegurin el compliment de la
LOPD:
- Data facturaci6: dd/mm/aaaa
- Numero de factures: xxxxx
- Rang de numeraci6 de factures: de xxxxx a xxxxx
- Mostres de factures: fitxers adjunts
Aigi.ies de Blanes, S.A. podra demanar la presentaci6 de proves concretes de factures.
Aigi.ies de Blanes, S.A. es compromet a enviar la conformitat en la segi.ient hora a partir
de la recepci6 de les ultimes proves de factures enviades per l'adjudicatari.
L' adjudicatari no comen~ara la impressi6 fins no haver rebut l'acceptaci6 per part
d' Aigi.ies de Blanes, S.A.
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