PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS QUE HAN DE REGIR

LA

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP ROBOTITZAT
D’INSPECCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM PER A L’EMPRESA
DRENATGES URBANS DEL BESÒS, S.L.
(Referència: DUB/PO/2019/02)
PROCEDIMENT OBERT

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ

A) OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció: contracte de subministrament d’un equip robotitzat d’inespecció de
canonades de clavegueram per a l’empresa DRENATGES URBANS DEL BESÒS,
S.L.
B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: CENT SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS
DOS EUROS AMB UN CENTIM D’EURO (178.702,01€) IVA no inclòs.
C) PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: DOS-CENTS SETZE MIL DOSCENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS D’EURO
(216,229.43€) IVA inclòs.
D) TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini d’execució és de 24 setmanes a comptar des de la formalització del
contracte.
E) REVISIÓ DE PREUS: No es preveu.
F) GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
G) GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.
H) TERMINI DE GARANTIA: s’estableix un termini de garantia de 2 anys.
I)

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: Presencialment o mitjançant correu postal de
conformitat amb allò previst a l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Lloc: Av. Sant Julià, 241, Granollers (08403).
Data: El termini de presentació de les ofertes són quinze (15) dies a comptar des
de el dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant
de DUB
Hora: fins a les 14:00 hores.
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J) INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Qualsevol consulta en relació amb la
contractació ha de realitzar-se a través de la següent direcció de correu electrònic:
dub@drenatgesurbans.cat
La data límit per a sol·licitar informació addicional és sis (6) dies abans que finalitzi
el termini per la presentació d’ofertes.
K) DATA OBERTURA SOBRE Nº3: Es publicarà la data i hora d’obertura del sobre al
Perfil del Contractant de DUB.

3

I.- DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present plec la regulació dels termes i condicions que regiran la
contractació, per part de DRENATGES URBANS DELS BESÒS, S.L. (en endavant
DUB), del subministrament d’un equip robotitzat d’inspecció de canonades de
clavegueram.

La descripció i característiques del subministrament 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.
Codis CPV:
-

34144500-3

Vehículos para desperdicios y aguas residuales

SEGONA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
2.1.- De conformitat amb allò previst a l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transponen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, en endavant LCSP, DUB té la consideració de poder adjudicador no
Administració Pública, regint-se en la seva actuació per allò previst en el Titol I del Llibre
Tercer de l’esmentada norma.
2.2.- El present expedient de contractació, d’acord amb allò establert a l’article 316,
estarà subjecte a les normes aplicables per a l’adjudicació de contractes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’obligat compliment per als
poders adjudicadors que no tenen la consideració de Administració Pública als efectes
de dita norma.
Quan als seus efectes i extinció es regirà per les normes de dret privat amb les
especialitats establertes a l’article 319 de la LCSP.

4

Aquest contracte té caràcter privat, d’acord amb l’art. 26 de la LCSP, i es regirà per allò
establert als següents documents:
-

el Plec de Condicions Particulars,

-

el Plec de Prescripcions Tècniques,

-

el Contracte que signin l’adjudicatari i DUB, i

-

l’oferta de l’adjudicatari, en tot allò que no contradigui la documentació
anteriorment citada.

Tots aquests documents, en la seva integritat, revesteixen caràcter contractual.
2.3.- La contractació es regularà per allò establert als documents anteriorment citats i
per La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
“LCSP”) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant,
“RGLCAP”).

2.4. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors
del contingut dels plecs i de la totalitat de la documentació que conforma el present
procediment de contractació, sense cap excepció o reserva.
La interpretació del Contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint
en compte, en primer lloc, tant el Plec de Condicions Particulars com el Plec de
Prescripcions Tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma o document. En
cas de contradicció les previsions del Plec de Condicions Particulars prevaldrà sobre el
Plec de Prescripcions Tècniques. La interpretació del Contracte, de les clàusules del
present plec i del Plec de Prescripcions Tècniques correspondrà a DUB.

2.5.- El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents 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.

TERCERA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ

3.1.- El valor global estimat del contracte i el valor estimat de cada lot és el que consta
a l’apartat B) del Quadre-Resum de característiques.
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El seu càlcul inclou tots els factors de valoració i despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent, són de compte de l’adjudicatari, així com els tributs,
taxes i cànons de qualsevol tipus.

3.2.- El pressupost de licitació de la totalitat dels lots i el pressupost de licitació de cada
lot és el que consta a l’apartat C) del Quadre-Resum de característiques.
3.3.- El preu del Contracte serà aquell al qual ascendeixi l’import d’adjudicació del
present procediment de contractació. L’IVA s’indicarà com a partida independent.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació.

Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc
indicat per DUB aniran a compte de l’adjudicatari.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.

QUARTA.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
4.1.- El termini d’execució del Contracte és el que s’estableix a l’apartat D) del QuadreResum de característiques.
L’incompliment d’aquest termini o de l’ofert per l’adjudicatari si fos menor, podrà ser
causa de resolució del contracte o podrà determinar l’aplicació de les penalitzacions
conforme allò establert al present plec.
4.2.- Qualsevol previsió de retard en l’entrega per motius no imputables a l’adjudicatari
(termini d’entrega imposat pel fabricant dels vehicles, problemes de transport, etc.)
haurà de ser comunicat per escrit per l’adjudicatari a DUB, acreditant justificadament
aquests motius i indicant la data prevista de l’entrega efectiva.

6

II.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

CINQUENA.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

5.1.- El procediment de contractació seguit per a la celebració del present Contracte és
el procediment obert, d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP.
5.2.- El Contracte s’adjudicarà a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, és a
dir, a favor de l’empresa que hagi obtingut la major puntuació d’acord amb els criteris de
valoració de les ofertes establerts a l’Annex núm. 1 del present plec.

SISENA.- PUBLICITAT I PERFIL DE CONTRACTANT

La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de DUB
(www.dubesos.cat).
L’anunci de formalització del contracte s’haurà de publicar en un termini no superior a
quinze dies un cop perfeccionat el contracte en el Perfil del Contractant de DUB.

SETENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:

President/a: Gerent de DUB
Vocals: Responsable d’Operacions de DUB
Vocals: Responsable d’Operacions del Consorci Besos Tordera
Vocals: Responsable de Clavegueram de SOREA
Secretari/a: Advocada dels Serveis Jurídics de SOREA
El president de la Mesa pot decidir l’assitencia del personal tècnic especialitzat adequat,
amb veu però sense vot.
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En cas d’absènsia, vacant, malaltia, impossibilitat o per qualsevol altra causa justificada,
l’òrgan de contractació designarà la/les persones que hagin de substituir als membres
respectius de la Mesa.

III.- PRESENTACIÓ, CONTINGUT I VALORACIÓ DE LES OFERTES

VUITENA.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
8.1.- Les proposicions es presentaran al lloc i data indicats a l’apartat I) del QuadreResum de característiques.

8.2.- No seran admeses, sota cap concepte ni circumstància, les ofertes presentades
fora del termini assenyalat a l’anunci de licitació.
8.3.- Les ofertes es presentaran en tres (3) sobres tancats, en els que figurarà, a
cadascun d’ells:
Títol

del

procediment

de

contractació:

“CONTRACTACIÓ

DEL

SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP ROBOTITZAT D’INSPECCIÓ DE
CANONADES DE CLAVEGUERAM PER A L’EMPRESA DRENATGES
URBANS DEL BESOS(Referència: DUB/SUBM/2019/02)”. Presentada per:
______________
-

Domicili, telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin del present procediment.

A cada un dels sobres s'afegirà, a més, respectivament:
-

"SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”.

-

"SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR”.

-

"SOBRE NÚM. 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT FÓRMULA”.
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8.4.- Les ofertes es presentaran escrites a màquina o en altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica. Tots els fulls de documentació de la proposta es presentaran
en suport paper i hauran d’estar signats pel representant de l’empresa que estigui
facultat a tal efecte.
Tota la documentació haurà de presentar-se, a més, en suport digital i en format PDF.
En aquest sentit, no s’acceptarà cap document manuscrit, documents amb omissions,
errors o esmenes que no permetin conèixer clarament quins són els termes i condicions
de la proposta presentada.

8.5.- Les empreses podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. DUB
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada.
8.6.- La presentació de les ofertes porta implícita l’autorització per incorporar les dades
personals als sistemes d’informació de DUB, d’acord amb la legislació o normativa
vigent en cada cas.

8.7.- DUB podrà comprovar, abans i després de l'adjudicació i en el curs del contracte,
la veracitat de la documentació presentada pels licitadors, entenent-se que la falsedat
de les dades i circumstàncies que constin, pot ocasionar, si encara no s'ha adjudicat el
contracte, l'exclusió del procediment de contractació, o una vegada adjudicat el mateix,
pot ser resolt per DUB per incompliment imputable al licitador, amb indemnització de
danys i perjudicis si escau.
8.8.- Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot
es presentarà dintre del sobre corresponent, però en dossier independent.
NOVENA.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS PER A PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓ

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
1) Complimentar el formulari de dades de l’empresa de l’Annex núm. 2 del present plec.
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2) L’empresari haurà de disposar de personalitat jurídica i capacitat d'obrar.

* PERSONES JURÍDIQUES:
L'acreditació de la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional en què constin
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, al
registre públic que correspongui segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

* PERSONES NATURALS:
L'acreditació de la seva personalitat i capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant document
nacional d'identitat o el que, si s’escau, el substitueixi reglamentàriament.

* EMPRESARIS ESTRANGERS COMUNITARIS O SIGNATARIS DE L'ACORD SOBRE
L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU:
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció al registre procedent
d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts o mitjançant la presentació d'una
declaració jurada o un certificat en els termes que s'estableixin reglamentàriament
d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Així mateix, i en funció del que disposa l'article 67 de la LCSP, es reconeixeran com a
vàlids els certificats equivalents als exigits en aquest Plec que hagin estat expedits per
organismes establerts en altres Estats membres de la Unió Europea.
En tot cas, la documentació que aportin aquests empresaris, sigui acreditativa de la seva
capacitat d'obrar o qualsevol altra establerta a les bases d'aquesta contractació, ha
d'estar redactada o traduïda oficialment a la llengua catalana o castellana.

* RESTANTS EMPRESARIS ESTRANGERS:
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació
per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg,
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o en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats
que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals
admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ents del sector
públic assimilables als enumerats en l’article 3 de la LCSP en forma substancialment
anàloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de
l’informe sobre reciprocitat en relació a les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC)
En tot cas la documentació que aportin aquests empresaris, sigui acreditativa de la seva
capacitat d'obrar o qualsevol altra establerta a les bases d'aquesta contractació, ha
d'estar redactada o traduïda oficialment a la llengua catalana o castellana.

* UNIONS TEMPORALS D'EMPRESES:
D’acord amb el que estableix l'article 69 de la LCSP s'admetran a aquesta contractació
a les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui
necessària la formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del
Contracte al seu favor.
Cadascun dels membres de la unió d’empresaris acreditarà la seva personalitat i
capacitat d'obrar d'acord amb allò exposat als apartats precedents, havent de fer constar
els punts següents:
-

Els noms i circumstàncies dels empresaris que la constitueixen.

-

La participació de cadascun d'ells.

-

El compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal d’Empreses en el
cas de resultar adjudicataris del Contracte.

-

El nomenament d'un representant o apoderat únic de la Unió Temporal
d’Empreses amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions
que del Contracte es derivin fins a l'extinció del mateix.

3) Si el licitador fos persona jurídica haurà d’acreditar la representació.
Si el licitador fos persona jurídica, haurà d'acreditar que qui signa la proposició al seu
nom té poder suficient de representació. En general, qui comparegui o signi proposicions
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en nom d'un altre o actuï com el seu mandatari o ostenti la representació d'una Unió
Temporal d'Empreses haurà de presentar poder suficient a l'efecte, acompanyat de DNI.

4) Disposar de la solvència financera i tècnica requerida en aquesta clàusula.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència financera i tècnica segons l'establert
en aquest punt.
Respecte a la determinació de la solvència, quan dos o més empreses acudeixin a
aquesta contractació constituint una Unió Temporal d'empresaris, s'acumularan les
característiques acreditades per a cada una de les empreses, valorant-se, per l’Òrgan
de Contractació, el compliment de la solvència exigida per a participar al present
procediment de contractació.
Pel que fa la solvència econòmica i financera, hauran d’acreditar:
-

Un volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres (3)
últims exercicis, que haurà de ser una vegada i mig el valor estimat del
contracte.El present criteri s’aplicarà en relació a cada lot a que es presenti el
licitador.
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a
l’esmentat registre i, en cas contrari, mitjançant els dipositats en el registre oficial
en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil acreditaran els seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Pel que fa a la solvència tècnica o professional, hauran d’acreditar:

-

Una relació del principals subministres realitzats de igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del present procediment de contractació realitzats
durant els darrers tres (3) anys i que l’import anual acumulat en l’any de major
execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte.
Els subministres efectuats s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
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5) Declaració responsable signada pel representant legal que disposi de facultats,
conforme l’empresa no es troba incorreguda en cap prohibició per a contractar.

6) Per a les empreses estrangeres, declaració responsable de submissió 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 escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

7) En cas que el licitador consideri que a la seva proposició econòmica hi ha documents
de caràcter confidencial, haurà de detallar, mitjançant l'oportuna declaració signada,
quina documentació té aquest caràcter.

8) En els casos en què concorrin empreses compreses en un mateix grup, s'haurà
d'adjuntar declaració que pertanyen al mateix grup empresarial i documentació que
permeti conèixer percentatges de participació en el capital social.
9) Compromís que en cas de resultar adjudicatari es disposarà d’una pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura econòmica (indemnització per
sinistre) que haurà d'estar concertada per un import mínim d'UN MILIÓ D’ EUROS
(1.000.000,00.-€) que cobreixi els danys materials i els danys corporals per causa
imputable al contractista o als seus treballadors. La pòlissa haurà de cobrir, a més a
més, la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilidad civil creuada, la
responsabilidad profesional, la responsabilitat civil patronal i la responsabilitat civil
subsidiària de subcontractistes, amb un límit per víctima d’almenys DOS-CENTS MIL
EUROS (200.000 EUR).

10) Declaració responsable relativa a les normes de garantia de qualitat i gestió
mediambiental. S’haurà d’aportar una Declaració responsable que s’està en disposició
de la UNE EN ISO 9001 o equivalent, UNE EN ISO 14001 o equivalent i OSHAS 18001
o equivalent.
En cas de resultar adjudicatari l’operador econòmic haurà d’aportar la documentació
acreditativa (certificat) d’estar en disposició de la ISO 991 o equivalent, ISO 14001 o
equivalent i OSHAS 18001 o equivalent.

13

DESENA.- CONTINGUT DE LES OFERTES
10.1.- A l’interior dels sobres s’incorporarà un índex, en foli independent, en el que es
farà constar els documents inclosos numèricament ordenats, seguint l’estructura
indicada per a cada sobre.
Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es
presentarà dintre del sobre corresponent, però en dossier independent.

10.2.- Sobre núm. 1: Documentació administrativa.

Els licitadors presentaran al "SOBRE NÚM.1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”, el
Document europeu únic de contractació (en endavant “DEUC”), com a prova preliminar
del compliment dels requisits de capacitat i solvència enumerats en la clàusula novena.

El formulari normalitzat del DEUC està disponible en el següent enllaç:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractac
io_electronica/DEUC-cat.pdf
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren la seva
capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional; que no es
troben incurses en cap prohibició per contractar, que es troben al corrent de la Seguretat
Social, que ha designat una direcció de correu electrònic on efectuar les notificacions,
la informació, si és necessari, relativa als subcontractistes, així com que compleixen
amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant
legal.
A més les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa
a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A
més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en un unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvencia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvencia de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
A més del DEUC, l’operador econòmic haurà d’aportar en tot cas el compromís que en
cas de resultar adjudicatari es disposarà de la pòlissa que s’estableix a la Clàusula 9
d’aquest Plec; Declaració, si escau, conforme a la proposició económica hi ha
documents de caràcter confidencial i detallar els documents en els termes establerts a
la Clàusula 9; En els casos en què concorrin empreses compreses en un mateix grup,
s’haurà d’adjuntar declaració que pertanyen al mateix grup empresarial i documentació
que permeti conèixer percentatges de participación en el capital social d’acord amb la
Clàusula 9 d’aquest Plec. Les empreses estrangeres hauran d’aportar declaració
responsable de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre en els termes establerts en la Clàusula 9. Així mateix tindrà que aportar el formulari
de dades de l’empresa de l’Annex núm. 2 del present plec complimentat. Així mateix
hauran d’aportar una Declaració responsable en els termes previstos en l’apartat 9.10
del Present Plec.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrá demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigencia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment.
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10.3.- Sobre núm. 2 Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici
de valor.
Els licitadors presentaran al "SOBRE NÚM. 2: CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR", la documentació que depengui d'un judici de valor.
Al sobre núm. 2 s’inclourà aquella documentació que permeti valorar l'oferta d'acord amb
els criteris de puntuació tècnics sotmesos a judici de valor establerts a l'Annex núm. 1
del present plec.

10.4.- Sobre núm. 3 Documentació econòmica i criteris avaluables mitjançant fórmula.
Els licitadors presentaran al "SOBRE NÚM. 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA" la documentació que permeti
valorar l'oferta d'acord amb els criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules,
establerts a l'Annex núm. 1 del present plec.
L'oferta econòmica es presentarà degudament signada per qui tingui poder suficient, i
haurà d’ajustar-se al model que s’adjunta al present plec com a Annex núm. 3, havent
de respectar-se el contingut íntegre del mateix.
A la proposta econòmica s'entendran compresos, a tots els efectes, no només el preu
del contracte, sinó també totes les despeses, de desplaçament o qualsevol altre, que
puguin incidir sobre el mateix, així com l'import de tots els impostos, taxes o tributs que
puguin originar com a conseqüència del contracte, excepte l'IVA.
En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra,
prevaldrà aquesta última. Així mateix, en cas que els licitadors incloguin a la seva
proposició econòmica l’import de l’oferta en diverses ocasions i existeixi discordança
entres les quantitats, serà vàlida la de menor quantitat.
ONZENA.- VALORACIÓ DE LES OFERTES

11.1.- Finalitzat el termini per a la presentació de les ofertes, es procedirà en acte intern
a l’anàlisi i valoració de les mateixes.
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11.2.- El tràmit d'obertura, examen i qualificació de la documentació administrativa
inclosa al Sobre núm. 1, de les proposicions presentades en temps i forma, es realitzarà
en acte no públic, rebutjant aquelles que no ho haguessin fet en la forma deguda.
Si la Mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, podran concedir un termini d'esmena als licitadors afectats,
atorgant un termini de tres (3) dies per a què els corregeixin o esmenin, tot admetent
provisionalment les que reuneixin els requisits exigits.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquells licitadors que
tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes o omissions en el
termini atorgat.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
11.3.- Posteriorment es procedirà en acte no públic a l'obertura del Sobre núm. 2 que
conté la documentació tècnica relativa als criteris no quantificables automàticament, que
serà avaluada per la Mesa de contractació de conformitat amb allò establert a l’Annex
núm. 1 del present plec.
11.4.- Un cop valorades les propostes tècniques valorables mitjançant judici de valor, es
procedirà en el lloc, dia i hora assenyalats a l’anunci que es publiqui al Perfil del
Contractant de DUB, a l’obertura, en acte públic, del Sobre núm. 3.
Seran rebutjades les proposicions l'oferta econòmica de les quals superi el pressupost
de licitació.
11.5.- Es procedirà a la no admissió i exclusió del procediment de contractació a aquells
licitadors les ofertes dels quals tinguin defectes inesmenables o no hagin esmenat els
defectes en el termini atorgat.
En cas que els defectes siguin esmenables, es comunicarà a l’empresa per escrit de
l’existència dels defectes esmenables, fixant-se un termini per a què puguin presentar
l’oportuna esmena.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
11.6.- Si una oferta econòmica resulta sotmesa a presumpció d’anormalitat pel seu baix
import en relació amb la prestació, la mesa de contractació requerirà a l’operador
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econòmic que es trobi en aquesta situació per tal que presenti, en un termini no superior
a cinc (5) dies hàbils, la documentació i informació que estimi pertinent per a justificar la
seva viabilitat econòmica.
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris establerts a l’article 85 del
RGLCAP.
Transcorregut aquest termini, la Mesa de Contractació valorarà la documentació rebuda
a efectes de determinar la validesa de l’oferta o, en el seu cas, proposar a l’Òrgan de
Contractació l’exclusió del licitador del procediment de contractació. Si, transcorregut
aquest termini no s’hagués donat compliment per part del licitador al requeriment
efectuat, es proposarà a l’Òrgan de Contractació l’exclusió del mateix.
11.7.- Decidida, en el seu cas, l'admissió o rebuig de les ofertes incurses en temeritat,
la Mesa de Contractació, en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a
l’Annex núm. 1 del present plec, redactarà un informe amb la valoració de les ofertes
presentades, que motivarà la proposta d'adjudicació a l'Òrgan de Contractació o, si
escau, la proposta de declaració del procediment desert.
Aquesta proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador mentre l'Òrgan de
Contractació no adopti l'acord d'adjudicació.

IV.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
DOTZENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
12.1.- Emès l’informe de valoració per la Mesa de Contractació, l’Òrgan de Contractació
resoldrà motivadament l’adjudicació.
En aquest sentit, serà motivació suficient si, en la resolució de l’adjudicació, l’Òrgan de
Contractació accepta i assumeix el contingut de l’informe de valoració emès per la Mesa
de Contractació.
12.2.- L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar
des del dia següent de la data de d’apertura de les proposicions.
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Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors
tindran dret a retirar la seva proposta, i a la devolució de la garantia provisional, d’existir
aquesta.
12.3.- L'Òrgan de Contractació podrà deixar desert el procediment si no hi ha cap
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris del present plec o deixar el
mateix sense efecte quan concorrin circumstàncies d’interés públic que ho justifiquin.
En el cas que l’Òrgan de Contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o
decideixi no adjudicar o celebrar un contracte ho notificarà als candidats o licitadors. La
decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment podrà
acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització del contracte.

TRETZENA.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’ADJUDICATARI
13.1. Es requerirà a l’adjudicatari perquè, dins del termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació esmentada a continuació:

-

La documentació de la Clàusula 9 del present plec.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.

-

En el cas que el licitador sigui una Unió Temporal d'Empreses, haurà d'aportar
l'escriptura pública de formalització de la mateixa, la durada de la qual serà
coincident amb la del Contracte fins a la seva extinció.

-

Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a Estats
membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de
presentar certificació expedida per autoritat competent en el país de procedència
acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les corresponents obligacions
tributàries. Així mateix haurà de presentar certificació, també expedida per
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autoritat competent, en la que s'acrediti que es troben al corrent en el compliment
de les obligacions socials que s'exigeixin al país de la seva nacionalitat.
-

Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent acreditativa de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. S'entén que les empreses es troben al corrent en el compliment de les
obligacions quan concorrin les circumstàncies assenyalades als articles 13 i 14
del RGLCAP.
Quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o documents a
què es refereixen els esmentats articles, s'acreditarà aquesta circumstància
mitjançant declaració responsable.

13.2. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunica a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3)
dies.

13.3. En el cas que no es complementi adequadament el requeriment de documentació
en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
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CATORZENA.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1.- L'import de la garantia definitiva és el que s'assenyala a I'apartat G) del QuadreResum de característiques; és a dir el cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs.
14.2.- La garantia definitiva haurà de constituir-se per l’adjudicatari en el termini de deu
(10) dies hàbils a comptar des de la comunicació de l’adjudicació, i es dipositarà al
domicili social de DUB, al Carrer Av. Sant Julià, 241, Granollers (08403).

La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108 de la LCSP, i respondrà dels conceptes mencionats a l’article 110 de la
LCSP.
14.3.- La garantia es retornarà a l’adjudicatari quan hagi transcorregut el termini de
garantia i s’efectuarà de conformitat amb allò disposat als articles 111 de la LCSP i 65.2
i 65.3 del RGLCSP.

QUINZENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
15.1.- El Contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat. La
formalització s’efectuarà als quinze (15) dies hàbils a comptar des de que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’adjudicatari per a que
formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc (5) dies a comptar des de el
següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, un cop hagi transcorregut el
termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs que suposi
també la suspensió de la formalització del contracte. Es procedirà de la mateixa forma
quan l’òrgan competent per la resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.
15.2.- Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagues formalitzat el contracte
dintre del termini indicat se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
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definitiva, si s’hagues constituït, sense perjudici, d’allò establert en la lletra b) de l’apartat
2 de l’article 71. En aquests casos DUB adjudicarà el Contracte a la següent empresa
amb l’oferta econòmicament més avantatjosa prèvia presentació de la documentació
prevista en la clàusula 13.

V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
SETZENA.- FACTURACIÓ I PAGAMENT
L’adjudicatari presentarà a DUB una factura per l’import acordat al Contracte.

DUB abonarà el preu acordat del contracte per confirming dins dels seixanta (60) dies
següents a la data d'expedició de la factura que acrediti la realització del
subministrament contractat.

DISSETENA.- REVISIÓ DE PREUS
No es preveu la revisió de preus.

DIVUITENA.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
18.1.- El subministrament dels bens objecte del contracte s’executarà amb estricta
subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec, al Plec de Prescripcions Tècniques
i a la resta de normativa d’aplicació.

18.2.- El lloc fixat per al subministrament dels bens objecte del contracte serà el centre
de treball que designi DUB.
18.3.- En el moment de l’entrega efectiva dels bens objecte del contracte, DUB sotmetrà
l’equip robotitzat a les proves que consideri oportunes, entre d’altres les següents:
-

Inspecció visual i qualitat superficial: observació de presentació i acabats dels
diferents elements que haurà de resultar satisfactòria.

-

Comprovació de dimensions, pesos i cubicatges.
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-

Comprovació de funcionament general dels equips i la seva posada en
funcionament.

-

Comprovació de les característiques tècniques del vehicle i equips segons els plecs.

VI.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

DINOVENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present Contracte, el
contractista es compromet a:

a) Executar el Contracte amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al
present plec i al Plec de Prescripcions Tècniques i complint, en tot moment, la
normativa vigent.
b) Dedicar els recursos humans i materials necessaris per a l’òptima execució del
contracte.
c) Satisfer puntualment i en la seva integritat quantes obligacions fiscals, laborals i
davant la Seguretat Social siguin exigibles pel correcte desenvolupament de la seva
activitat i, en general, complir amb qualsevol altra obligació derivada de la vinculació
amb persones que treballin amb o per a ell.
d) Complir el termini d’execució del subministrament.
e) Responsabilitzar-se de la correcta realització dels treballs per part dels seus
treballadors, havent d'indemnitzar a DUB per tots els danys i perjudicis que
s'ocasionin amb culpa o negligència dels mateixos.
f)

Complir les instruccions que raonablement li transmeti de forma expressa DUB, per
mediació dels seus representants, que hauran de subjectar-se en tot cas a les
normes i principis establerts en qualsevol document contractual.

g) Mantenir informada a DUB, de forma regular, de totes les dades i documentació
derivada del subministrament.
h) Satisfer puntualment i en la seva integritat quantes obligacions fiscals, laborals i
davant la Seguretat Social siguin exigibles pel correcte desenvolupament de la seva
activitat, i, en general, complir amb qualsevol altra obligació derivada de la vinculació
amb persones que treballin amb o per a ell.
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i)

Tenir concertada, amb entitat asseguradora de reconeguda solvència, una pòlissa
de responsabilitat civil que mantindrà vigent fins a la finalització del present
Contracte per l’import mínim de 1.000.000 euros per sinistre i que cobreixi els danys
materials i els danys corporals per causa imputable al contractista o als seus
treballadors.
En cas que DUB satisfaci a tercers qualsevol indemnització derivada dels sinistres
que siguin conseqüència directa o indirecta del present Contracte, el contractista es
compromet a abonar a DUB l'import íntegre de l’esmentada indemnització.
En aquesta pòlissa s'haurà de preveure la condició de possible perjudicat i reclamant
a DUB.
La pòlissa haurà de cobrir, a més a més, la responsabilitat civil d’explotació, la
responsabilitat civil creuada, la responsabilitat civil professional, la responsabilitat
civil patronal i la responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes, amb un límit per
víctima d’almenys 200.000 euros.
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el contractista serà plenament
i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.

VINTENA.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
La cessió total o parcial de qualsevol de les activitats objecte d’aquesta contractació
podrà realitzar-se sempre i quan es compleixin els requisits legalment establerts en la
l’article 214 de la LCSP:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa la cessió.
b) Que el cedent tingui executat al menys un 20 per cent de l’import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
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VINTIUNENA.- SUBCONTRACTACIÓ
La subcontractació es regirà per les disposicions previstes en l’article 215 i següents de
la LCSP.
VINTIDOSENA.- INCOMPLIMENT I PENALITATS

22.1.- Qualsevol incompliment de les obligacions de l’adjudicatari, imputable al mateix,
establertes al present plec, al Plec de Prescripcions Tècniques o a la resta de
documentació contractual, constituiran incompliment del contracte i comportarà la
meritació de penalitats, sense perjudici de l'obligació de rescabalament dels danys i
perjudicis que s'hagin ocasionat a DUB a causa de l’incompliment i de la facultat de DUB
de resoldre el contracte. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionades a la gravetat
de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no podrà ser superiors al 10 per
cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 per cent
del preu del contracte.

22.2.- Quan l'adjudicatari, per causes imputables al mateix, incorri en mora respecte al
compliment del termini total d’execució del contracte, DUB podrà optar indistintament
per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de
0,60 euros per cada 1000€ del preu del contracte, IVA eclòs.

Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb la imposició de noves
penalitats.
22.3.- DUB podrà moderar l’import de les penalitats, o fins i tot dispensar a l'adjudicatari
de l'obligació d'abonar el seu import, a la vista de les circumstàncies del cas.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació i es faran efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament s'hagin d'abonar a
l’adjudicatari, o sobre la garantia definitiva constituïda, quan no es pogui deduir dels
esmentats pagaments.
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VII.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

VINTITRESENA.- TERMINI DE GARANTIA
23.1.- El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat H) del Quadre-Resum de
característiques, i serà com a mínim de dos (2) anys, que començaran a computar a
partir del lliurament efectiu a DUB, en les condicions establertes, del béns objecte del
present contracte.
23.2.- L’adjudicatari es responsabilitzarà durant el període de garantia del bon
funcionament del vehicle en el seu conjunt, inclòs xassís-vehicle, etc.
Així mateix, durant el període de garantia l’adjudicatari es farà càrrec de totes les
despeses de reparació d’avaries, transport o desplaçament, mà d’obra i peces
necessàries, incloses les peces sotmeses a desgast quan aquestes s’hagin de canviar
abans del període indicat al Pla de Manteniment, així com els olis i lubricants que com
a conseqüència d’aquestes reparacions hagués de reposar. Aquest servei està inclòs
en el preu d’adjudicació.
23.3.- Les reparacions en garantia s’hauran de realitzar, excepte en cas de força major,
en un termini màxim de quinze (15) dies naturals, aplicant-se les penalitzacions de la
Clàusula vintidosena en cas que es superés aquest termini.

23.4.- Es considerarà avaria i, per tant, requerirà la seva reparació, la pèrdua o
deteriorament d’alguna de les funcions, característiques o especificacions de l’equip
establert al present plec o als manuals del fabricant.
Quan una avaria no es repari per l’adjudicatari en el termini de trenta (30) dies naturals,
o la mateixa avaria o similar torni a produir-se més de dues (2) vegades en un any, serà
considerat un incompliment de garantia, podent DUB efectuar la seva reparació amb
càrrec a l’adjudicatari, sens perjudici de les disposicions establertes en la clàusula 22.
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VINTIQUARTA.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
24.1.- El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de DUB
en la totalitat del seu objecte.
24.2.- El contracte es presumirà complert una vegada transcorregut el termini de
vigència del mateix, sempre que dins dels trenta (30) dies naturals següents a aquesta
data de venciment, DUB no hagi cursat reclamació escrita contra el contractista per
incompliments del mateix.
24.3.- Transcorreguda la totalitat del termini de garantia, si no resultessin
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia, es dictarà acord de devolució
de la mateixa.

VINTICINQUENA.- RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
25.1.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a DUB
per escollir entre el compliment del Contracte o demanar la seva resolució, amb
indemnització, en un i altre cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat.

25.2.- DUB també podrà declarar la resolució del Contracte quan el contractista incorri
en alguna de les següents causes de resolució:
a) Incompliment del termini d’entrega.
b) No complir els equips, per diferents causes, amb les condicions normals de treball,
per defecte o errors en el disseny, construcció o materials utilitzats.
c) El mutu acord de les parts.
d) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb DUB o l'extinció de la
personalitat jurídica del contractista.
e) La cessió del Contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer,
sense l’exprés consentiment de DUB.
f)

L’incompliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació.

g) L’incompliment de qualsevol obligació prevista al Contracte i als plecs.
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25.3.- En els casos de resolució per incompliment culpable de l'adjudicatari, li serà
confiscada la garantia definitiva a més d'haver d’indemnitzar a DUB pels danys i
perjudicis ocasionats en el que excedeixi l'import de la garantia confiscada. La
determinació dels danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar el contractista es durà a
terme per l'Òrgan de Contractació en decisió motivada prèvia audiència del mateix,
atenent, entre altres factors, al retard que impliquin i a les majors despeses que
ocasionin a DUB.
VINTISISENA.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE
La modificació del contracte es regirà per les disposicions previstes en l’article 205 de la
LCSP.

VINTISETENA.- OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I MEDIOAMBIENTALS
En l’execució del contracte, 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.
El Contractista serà responsable en tot moment de l’estricte compliment de totes les
obligacions tant laborals com de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i de
qualsevol altra natura en relació amb el seu personal.
DUB facilitarà a l’empresa adjudicatària les normes internes de Seguretat de la seva
instal·lació així com tots els protocols que puguin aplicar pel correcte desenvolupament
de les feines a efectuar.
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L’empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades
de la coordinació d’activitats empresarials, facilitant als serveis tècnics de DUB tota la
informació que sigui necessària per poder-la dur a terme.

La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, no existint cap vincle
laboral entre DUB i el personal del Contractista, tot i que eventualment hagués de prestar
els Serveis en instal·lacions d’aquella. Per tant, emparat en l’existència d’aquest
Contracte o del seu compliment, el personal del Contractista no podrà ser considerat ni
de fet ni de dret empleat de DUB i dependrà únicament de l’esmentada empresa a tots
els efectes, inclosos els aspectes laborals i de Seguretat Social. Serà el Contractista qui
assumeixi la direcció i organització dels treballs, imparteixi ordres e instruccions de
treball als seus treballadors, i assumeixi les obligacions retributives i de cotització
pròpies de l’empresari.

Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació, DUB no serà
responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari o dels subcontractistes d’aquest
de les seves obligacions en relació amb els seus propis treballadors, que dependran
única i exclusivament del mateix, el qual ostentarà la condició d'empresari amb tots els
drets i deures respecte de dit personal.

El contractista haurà de complir les obligacions legalment exigibles sobre protecció del
medi ambient en l’execució del contracte. Així mateix, el Contractista s’obliga a complir
totes les disposicions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, essent
responsable de la posta en pràctica de les mesures necessàries als esmentats efectes
en relació amb els treballadors que pertanyen a la seva plantilla. En aquest sentit, el
Contractista assumeix tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de
la normativa de seguretat i salut dels treballadors. El Contractista adoptarà les mesures
que siguin precises per garantir la màxima seguretat dels treballadors i de la resta de
personal concurrent en el lloc d’execució del Contracte.
En concret, el Contractista s’obliga a dotar als seus empleats dels equips de protecció
individual necessaris en funció de les tasques a desenvolupar en virtut del contracte.
Així mateix, el Contractista s’obliga a que tots els seus treballadors rebin la formació
necessària per al maneig de les màquines o eines que, en el seu cas, hagin d’utilitzar
en execució del contracte i, a informar dels riscos inherents al seu lloc de treball.
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A la vegada serà imprescindible, que el personal que realitzi els treballs encarregats,
hagi estat informat dels riscos, tant genèrics com específics, inherents als mateixos,
facilitant-los tots els medis necessaris per garantir la seva seguretat personal i
col·lectiva. A aquest efecte s’exigirà que l’empresa contractada, aporti justificant de
cadascun dels treballadors, conforme han estat informats sobre les normes de seguretat
que puguin afectar-los en l’execució del seu treball.
L’empresa adjudicatària en cas de realitzar tasques amb riscos especials (espais
confinats, interferències amb cablejat elèctric soterrat, etc...) complirà totes les mesures
de seguretat establertes als procediments interns de DUB.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de presentar a DUB la documentació acreditativa dels
següents extrems:
-

Relació nominal i identificació dels treballadors que executaran els treballs objecte del
Contracte.

-

Rebut de Liquidació de cotitzacions (abans TC1) i Relació nominal de treballadors
(abans TC2) corresponents als treballadors que intervenen en la prestació dels treballs
objecte del Contracte.

-

Certificats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que
realitzin els treballs objecte del Contracte.

-

Identificació i nomenament del treballador o treballadors designats com recurs preventiu.

-

Avaluació dels riscos generals i específics dels llocs de treball, incloent la planificació de
l’activitat preventiva.

-

Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que estaran a l’obra.

-

Registre de lliurament d’EPIs.

-

Autorització d’ús de maquinària especial, quan s’escaigui.
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La documentació indicada haurà de ser presentada per l’adjudicatari prèviament a l’inici
dels treballs contractats. DUB podrà sol·licitar informació addicional o realitzar les
comprovacions que consideri per a verificar la informació lliurada. El contractista haurà
de tenir, en tot moment durant la vigència del contracte, a disposició de DUB la
documentació requerida per a la seva exhibició quan així fos exigida.
El contractista haurà d’incorporar la documentació de seguretat al programa de
Coordinaqua, on se li habilitarà un usuari per poder fer-ho. Serà obligació del contractista
tenir la documentació al dia.

El contractista dotarà al seu personal de tots els elements de seguretat i prevenció
d’accidents que exigeixi les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut en el
treball.
L’adjudicatari està obligat a complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. DUB podrà requerir, en
qualsevol moment, l’acreditació d’aquest compliment.

VINTIVUITENA.- REGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ

Les qüestions litigioses que es puguin produir en relació amb el procediment de licitació
i adjudicació del contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb el que s’estableix al
Capítol V del Títol I del Llibre primer de la LCSP.

Les restants qüestions litigioses que no derivin del procediment de Preparació i
adjudicació del contracte, i en especial les relacionades amb l'execució del contracte i
la seva extinció, seran resoltes pels jutjats i tribunals del lloc de celebració de mateix, a
la jurisdicció del qual sotmeten les parts, renunciant expressament a qualsevol altre fur
que pogués correspondre'ls.

Granollers, 23 de juliol de 2019
Òrgan de Contractació de DUB
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ANNEX NÚM. 1 - CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
A) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (fins a un màxim de
40 punts):
La valoració dels criteris tècnics avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes
presentades es realitzarà segons els següents barems de puntuació.
1. Xassis-furgó (fins a 10 punts)
Característiques tècniques del xassís-furgó referenciades a l’apartat 5.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel
manteniment.
Es valorarà principalment:


El detall i precisió de les descripcions, Pla de manteniment i Pla de
Formació. (5 punts)



Proposta de característiques superiors a les especificades en l’apartat 5.1
del Plec Tècnic. (5 punts)

2. Equip inspecció (fins a 20 punts)
Característiques tècniques de l’equip d’inspecció referenciades a l’apartat 5.1 del Plec
de Prescripcions Tècniques, Pla de Manteniment i Xarxa de Tallers Disponibles pel
manteniment.
Es valorarà principalment:


El detall i precisió de les descripcions, Pla de Manteniment i Pla de
Fomació (10 punts).



Proposta de característiques superiors a les especificades en l’apartat 5.1
del Plec Tècnic (10 punts).

3. Conjunt (fins a 10 punts)

Programa del control del procés de fabricació (detall, cronograma i participació i control
del licitador). (4 punts)
La quantitat i utilitat d’elements operatius i de seguretat que incorpori l’equip (3 punts)
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Servei postvenda (tallers oficials, vehicle taller, carateristiques del tallers, personal
tallers i facilitat horària per preventius en dissabtes) (3 punts)

B) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a un màxim de 60
punts):
1. Oferta Econòmica (fins a 40 punts)
Fins a un màxim de 40 punts, a raó de 2 punts per cada 1% de baixa respecte del preu
de licitació.
2. Millora en el termini de lliurament (fins a 8 punts)
Fins a un màxim de 8 punts a raó de 1 punt per cada setmana que s’avanci l’entrega
sobre un termini màxim de 24 setmanes.
3. Termini de manteniment preventiu del conjunt (xassís-furgó i equip) inclòs en
el preu (fins a 4 punts)
Fins a 4 punts a raó de 1 punt per cada any de manteniment preventiu inclòs en el preu,
segons el Pla de Manteniment establert pel licitador en l’oferta tècnica.
3. Prolongació del període de garantia (fins a 4 punts)
Fins a 4 punts a raó de 2 punt per cada any d’amplicació del període de garantia.

7. Millores tècniques (fins a 10 punts)
Increment de l’alçada lliure entre la calçada i els eixos respecte les característiques
bàsiques del vehicle, 1 punt per cada 10mm. (màxim 5 punts)
Increment de la MMA del vehicle fins a 3,2 Tn, (5 punts).
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ANNEX NÚM. 2 - FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA
Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Direcció d’Internet
Domicili social (direcció, població i
codi postal)
Dades a efectes de notificacions
Direcció
Població
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Dades dels representants o apoderats
Representant/Apodera Representant/Apodera
t1

t2

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Correu electrònic
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública
notarial, etc.)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi Notarial
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ANNEX NÚM. 3 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El/la Sr./Sra.

_______________________________________, amb DNI núm.

_____________, en nom en i representació de la societat ______________________,
amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de _____________,
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte de SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP ROBOTITZAT
D’INSPECCIÓ

DE

CANONADES

DE

CLAVEGUERAM

PER

A

L’EMPRESA

DRENANTGES URBANS DEL BESOS, S.L. (Referència: DUB/POH/2019/02),

es

compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
la quantitat total de: ____________________________________ (xifra en lletres i en
números).

I per què així consti, signo aquesta oferta econòmica.
(Lloc i data)

Signatura:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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