PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRATACIÓ D’UN
SUBMINISTRAMENT D’UNA ESCOMBRADORA d’ARROSSEGAMENT-ASPIRACIÓ PER A
LA NETEJA VIÀRIA, PER URGÈNCIA I MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

CLÀUSULA 1.- OBJECTE
• Aquest Plec té per objecte el subministrament d’una escombradora
d’arrossegament-aspiració per a la neteja viària, d’acord amb les característiques que
figuren en aquest Plec. La prestació del subministrament es realitzarà amb les
condicions que es detallen a l’Annex II.
• El contracte a què es refereix el present plec té naturalesa privada, regint-se en
tot el relatiu al procediment de preparació i adjudicació al que disposa el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, d'ara endavant TRLCSP (article 20, RDL 3 / 2011,
de 14 de novembre) pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de
prescripcions tècniques, i en el no regulat en els mateixos, per les instruccions internes
de contractació de la Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals
S.A., publicades a la pàgina web: http://www.premiadedalt.cat. En quan als seus
efectes, compliment i extinció aquests contractes es regiran pel dret privat.
• El contracte es tramitarà de forma urgent pel procediment obert, d’acord amb
els articles 112 i 157 a 161 del TRLCSP.
CLÀUSULA 2.- PREU
El preu màxim del contracte és de 169.400,00 euros, IVA inclòs, dels quals 140.000,00
euros corresponen a la base i 29.400,00 euros a l’IVA.
La forma de pagament d’aquesta adjudicació porta vinculada la dació d’una màquina
escombradora d’arrossegament en pagament, valorada en 18.000,00€.
Les ofertes presentades pels licitadors hauran de repercutir l’IVA com a partida
independent i els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació segons les
disposicions vigents.
El preu del contracte és indiscutible no podent ser objecte de revisió per cap concepte.
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CLÀUSULA 3.- TERMINI DE LLIURAMENT
El termini total pel lliurament del subministrament serà com a màxim de 2 mesos des
de la data d’adjudicació del contracte.
El lliurament s’efectuarà a les dependències que LA PINASSA indiqui, en perfecte estat
de funcionament en la forma que estableixi el plec de prescripcions tècniques, aniran a
càrrec de l’adjudicatari les despeses de transport, lliurament i posta en marxa.
CLÀUSULA 4.- EMPRESES LICITADORES.
Poden presentar propostes les persones naturals o jurídiques, que tinguin plena
capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional,
També poden presentar propostes les unions temporals d’empreses de conformitat
amb l'art.59 del TRLCSP. Cada empresa de les que compon l’agrupació, ha d’acreditar
la capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la
presentació de la documentació ressenyada a les clàusules següents del present plec.
Hauran d’indicar, en un document privat, el nom i les circumstàncies de les empreses
participants, la proporció de cada una d’elles i la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte els representarà de cara a l’administració i, que assumeixen el
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art.24 del RGLCAP). Aquest
document haurà d’estar signat pels representants de cada una de les empreses
components de la Unió.
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l’acceptació sense
condicions de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes
les condicions exigides per contractar amb l’administració.
•

EMPRESES INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig,
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i
les dades que hi figuren.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament
o, si escau, la declaració d’exempció.
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Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no
es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que
estableix l’article 60 del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost
d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat
Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació
que figurin en l’esmentat Registre.
Serà suficient que els licitadors indiquin que estan inscrits en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadors de Catalunya i presentin una declaració de vigència de les dades
que inclou, de conformitat amb el model de l’Annex 3, segons s’escaigui.
La PINASSA SA consultarà d’ofici en l’ esmentat registre electrònic la informació
registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs. En tot
cas, es reserva el dret de demanar aclariments o documentació complementària, en el
supòsit que consideri que la informació no sigui suficient per a l’admissió dels licitadors
en aquest procediment de licitació.
CLÀUSULA 5.- INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La documentació de la licitació estarà integrada pels següents documents:
- Plec de Clàusules Administratives i Annexes.
- Plec de Prescripcions Tècniques.
- Annex 1: Model de presentació d’oferta.
- Annex 2: Model d’oferta econòmica.
- Annex 3: Model de declaració responsable de plena vigència de dades.
- Annex 4: Model de declaració responsable.
- Annex 5: Model d’Aval per a la garantia provisional i definitiva.
- Annex 6: Característiques mínimes sol·licitades per el subministrament.
- Annex 7: Resum concurs escombradora d’arrossegament-aspiració.
- Annex 8: Model de contracte.
Aquesta documentació podrà ser adquirida a les oficines de “LA PINASSA, Promocions i
Serveis Municipals, S.A.”, a la Plaça de la Fàbrica núm.1, 1r. pis de Premià de Dalt,
telèfon 93.693.15.55, a partir de la publicació de l’anunci i dels plecs que es podran
consultar al Perfil del Contractant de la Societat Municipal a la web de l’Ajuntament de
Premià de Dalt (www.premiadedalt.cat)

PLEC DE CLAUSULES
3
3

www.premiadedalt.cat

Plaça de la Fàbrica, 1
08338 Premià de Dalt
Telf.: 93 693.15.55
Fax.: 93 752 03 33
Prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

CLÀUSULA 6.- LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES.
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta a les oficines de “LA PINASSA,
Promocions i Serveis Municipals, S.A.”, situades a la Plaça de la Fàbrica, núm.1, primer
pis de Premià de Dalt, fins les 13 hores del dia 26 de maig de 2016_. Les proposicions
presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. No s’admetran les
ofertes enviades per correu.
L’obertura de les ofertes es farà a les 12:30 hores del dia 01 de juny de 2016 a la seu
de LA PINASSA, S.A.
Els concursants hauran d’assenyalar un domicili i una adreça de correu electrònic, a
efectes de notificació, en el moment de presentar llurs ofertes.
Les ofertes es presentaran juntament amb el model adjunt assenyalat com a Annex 1,
en tres sobres tancats i signats pel concursant o per la persona que el representi.
Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats des del dia següent a
l’obertura pública de les ofertes.
El concursant haurà de presentar la documentació exigida, cas que sigui notarial,
ajustada als requisits establerts en el Reglament Notarial, cas que es tracti de
documentació administrativa, mitjançant el document original, còpia o fotocòpia
degudament compulsada.
No s’admeten ofertes variants.
Lliurada i admesa una oferta, el licitador no podrà retirar-la.
No s’admetran, en cap cas, les ofertes presentades per persones incurses en alguna de
les prohibicions per a contractar previstes al TRLCSP (art. 60, RDL 3 / 2011, de 14 de
novembre).
Cap concursant podrà presentar més d’una proposta, ni subscriure una en unió
temporal o agrupació d’empreses si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una
unió temporal o agrupació. Cas de fer-ho, serà causa de no admissió per a totes les
propostes presentades per aquest.
CLÀUSULA 7.- CONTINGUT DE LES OFERTES.
Els licitadors hauran de presentar tres sobres tancats i signats per ells mateixos o per la
persona que els representi. En cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del negoci, i el
nom de l’empresa, a més s’inclourà en el primer sobre (A) la documentació exigida per
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prendre part en la licitació, en el segon sobre (B) la proposta tècnica i en el tercer
sobre (C) la proposta econòmica ajustada al model que s’inclou en aquest Plec -Annex
2.
7.1. Documentació. Sobre A
El sobre “A” portarà la menció “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA general del
procediment obert per a la contractació per urgència de subministrament d’una
escombradora d’arrossegament-aspiració per al servei de Neteja Viària de Premià de
Dalt presentada per _______”. En aquest sobre s’hi haurà d’incloure necessàriament
originals o còpies compulsades, dels següents documents acreditatius:
Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre amb indicació de
les següents dades identificaries: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça
postal i electrònica, número de telèfon i de fax licitador.
Personalitat Jurídica i capacitat d’obrar.- La capacitat d’obrar de les empreses, en el cas
de persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de
modificació, en el seu cas, inscrites degudament en el Registre Mercantil, quan aquest
requisit sigui exigible d’acord a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos,
la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, en el qual constin les normes per les que es regula la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre oficial.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà mitjançant
la inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex
I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior
s’acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina
Consular d'Espanya de l’estat del domicili social de l’empresa. En l’informe s’hi farà
constar que l’empresa en qüestió figura inscrita en el Registre local professional,
comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actua normalment en el tràfic econòmic
local en l’àmbit de
les activitats a les que s'estén l’objecte del contracte. En aquests supòsit, a més,
s’haurà d’adjuntar un informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia sobre la condició de
l'Estat signatari de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial del
Comerç, sempre que es
tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en els art. 151.1, 193 i 220
del TRLCSP o, en cas contrari, l'informe de reciprocitat a que es refereix l'art. 23.1 del
TRLCAP.
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Si l’empresari és una persona física haurà de presentar el Document Nacional
d’identitat i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament degudament legalitzada, o les
seves fotocòpies degudament autenticades.
Capacitat per a contractar.- Declaració responsable del licitador de no incórrer en cap
de les prohibicions per contractar recollides a l'art. 60 TRLCSP. Aquesta declaració
comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i de les quotes a la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. La prova d’aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol dels
mitjans assenyalats a l'art. 73 TRLCSP. En el cas de resultar adjudicataris, els licitadors
hauran d’acreditar les circumstàncies anteriors mitjançant els certificats oportuns
expedits per l’òrgan competent, i aquest efecte es concedirà un termini de 5 dies
hàbils.
Representació.- Les persones que compareguin en nom d’altri hauran de presentar un
apoderament. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit al
Registre Mercantil llevat que, de conformitat amb l'art. 94.1.5 del Reglament del
Registre Mercantil, es tracti d'un poder per acte concret.
S’haurà de presentar original o fotocòpia compulsada del DNI del representant legal.
Solvència.- Cal incloure els documents que justifiquin els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional en concret:
- Declaració relativa a la xifra de negocis global dels tres darrers exercicis amb relació
de compres i vendes i expressió d’impostos, IVA inclòs.
- Si es tracta de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals dels dos darrers
exercicis amb acreditació del seu dipòsit al Registre Mercantil o del seu extracte en el
supòsit que la publicació d’aquest sigui obligatòria en els Estats on aquelles es trobin
inscrites.
- Informe d’Institucions financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys materials i personals causats
a tercers, ja sigui aquesta responsabilitat civil directa o subsidiària, com a
conseqüència de la seva activitat.
- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys amb els
import, dates i beneficiaris públics o privats. Qualsevol dels mitjans establerts en el
TRLCSP servirà per acreditar aquests extrems.
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Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de renúncia
del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera
directa o indirecte es podessin produir per raó del contracte.
Correu electrònic.-Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.
7.2

Proposta tècnica. Sobre B

El sobre “B” portarà la menció “REFERÈNCIES TÈCNIQUES del procediment obert per a
la contractació per urgència de subministrament d’una escombradora
d’arrossegament-aspiració per al servei de Neteja Viària de Premià de Dalt presentada
per _______”. Pel que fa a les referències tècniques, els licitadors hauran de presentar
la documentació que acrediti els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de
conformitat amb les característiques de l’Annex 6 i hauran d’entregar també la seva
oferta segons l’ Annex 7 (Oferta resum)
7.3

Proposta econòmica. Sobre C

El sobre “C” portarà la menció “PROPOSICIÓ ECONÒMICA del procediment obert per a
la contractació per urgència de subministrament d’una escombradora
d’arrossegament-aspiració per al servei de Neteja Viària de Premià de Dalt presentada
per _______”. Pel que fa referència a la "Proposta Econòmica" es redactarà de la
forma prevista en l’Annex 2 d’aquest plec.
Els licitadors només podran presentar una proposta, independentment del nombre de
dependències on aquesta pugui ésser presentada. Igualment, cap licitador no podrà
participar en cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet
individualment, o figura a més d’una unió temporal. L’ incompliment d’aquest principi
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi
presentat.
CLÀUSULA 8.- OBERTURA D’OFERTES, EXÀMEN I ADJUDICACIÓ.
Els sobres A i B corresponent a la documentació administrativa general i tècnica
s’obriran en acte intern.
La qualificació dels documents, l’examen i la valoració de les ofertes, es realitzarà per
la Mesa de Contractació.
Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es
comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es
facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini
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no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin. De les
actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.
La manca d’esmena dels defectes indicats en el termini establert, serà causa d’exclusió
del concurs.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o omissions
de la documentació presentada, es procedirà a l’adjudicació valorant les ofertes
presentades.
Es procedirà a l’obertura d’ofertes dels Sobres B i C, en el lloc, data i hora assenyalats a
l’anunci corresponent.
La Mesa de Contractació aixecarà l’Acta corresponent i elevarà a l’òrgan de
contractació competent la proposta d’adjudicació raonada o, en el seu cas, la de
declarar desert el concurs.
L’òrgan de contractació decidirà sobre l’adjudicació del contracte en el termini màxim
de 7 dies des de l’obertura de les ofertes. Aquest termini podrà ser interromput en el
cas que sigui necessària l’aportació d’informació i documentació complementària.
La Pinassa, S.A es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les
condicions o requeriments que pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de
completar-les o homogeneïtzar-les.

CLÀUSULA 9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DEL
CONTRACTISTA.
9.1.-MESA DE CONTRACTACIÓ:
La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:
President: President de la Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis
Municipals, S.A.” o persona que el substitueixi, que exercirà les funcions de president.
Vocals:
• Direcció de La Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis
Municipals, S.A”.
• Encarregat General de la Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i
Serveis Municipals S.A.”
• Representant Serveis Tècnics Ajuntament de Premià de Dalt.
Secretari: Secretària del Consell d’Administració i Junta de la Societat Municipal “LA
PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A” o la persona en qui delegui.
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9.2.-CRITERIS DE VALORACIÓ:
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i
segons disposa l’article 150 del TRLCSP
La puntuació màxima total serà de 102 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:
La puntuació econòmica màxima serà de ........... 51 punts
La puntuació tècnica màxima serà de.................. 35 punts
Millores........................................................... 16 punts
Es tracten com a criteris objectius de puntuació els criteris econòmics i millores.
La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari serà de 34 punts.
Els concursants hauran d’omplir la taula resum de la proposta tècnica de l’Annex 7.
Quan hi hagi igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris
objectius, tindrà preferència la proposició presentada per l’empresa que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, acrediti més unitats venudes als darrers últims
tres anys a l’Estat.
Ofertes temeràries o desproporcionades
Si s’aprecia la desproporcionalitat en una oferta econòmica, aquesta quedarà
desestimada.
Per establir si una oferta és anormal o desproporcionades s’estarà a allò que marca el
Reglament que desenvolupa la Llei de Contractes del Sector Públic.

9.3.-PROPOSTA ECONÒMICA:
Puntuació màxima: 51 punts. Segons aquesta fórmula:
Valor més favorable dels concursants admesos
Puntuació=------------------------------------------------------------ x 51
Valor l’empresa concursant en qüestió
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9.4.-PROPOSTA TÈCNICA:
Respecte a les característiques tècniques mínimes del subministrament descrites a l’
Annex 6, es valoraran d’acord amb el criteri següent: al valor mes favorable se li
atorga la puntuació màxima i la resta es puntuaran en proporció lineal respecte
d’aquesta.
Puntuació màxima:
1.
2.
3.
4.
5.

Major amplada d’ escombrat amb tres raspalls
Major amplada de boca recollida residus
Cabina abatible
Major capacitat de la tremuja de residus (m3)
Menor impacte mediambiental pm10 (pols) baixa emissió
Norma 2005/55/CE (mínim Euro 5)
6. Major durada del període de garantia
7. Qualitat del Servei post - venda
8. Menor termini de lliurament

•

6
6
6
6
2
2
2
5

El nivell de qualitat d’assistència postvenda es justificarà demostrant
l’existència de tallers a Catalunya i la seva proximitat a LA PINASSA S.A.
S’haurà d’adjuntar fotografia del Taller amb el logotip de la marca de
l’escombradora a la façana i documentació que ho acrediti i amb certificat del
mitjans humans i materials

9.5.- MILLORES:
Les empreses concursants aportaran copia de certificacions, amb aquesta puntuació
• Certificació ISO 9001
• Certificació ISO 14000
• Període mínim de garantia
• Millores en equipaments complementaris 1 punt
per cada 2.000,00€ fins un màxim de 4 punts
• Per l’import més baix d´hora d´operari de taller
durant el primer any
• Per la presentació de tarifes recomanada de recanvis
• Per la presentació en format digital del manual
d´especejament

2 punts
2 punts
2 punts
4 punts
2 punts
2 punts
2 punts

Puntuació màxima: 16 punts, puntuació mínima per ésser adjudicatari 8 punts.
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CLÀUSULA 10.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
La resolució del concurs es notificarà a l’adjudicatari i a tots els participants de la
licitació.
Amb la notificació de la resolució d’adjudicació i abans de signar el corresponent
contracte es requerirà a l’adjudicatari per a què, dins dels 10 dies naturals següents,
presenti la garantia definitiva conforme al model adjunt assenyalat com a Annex 5, i
els documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació
contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries.
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, excepte si s’estableix una altra cosa en el Plec.
Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat requeriment, no complís els requisits per a la
celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini dels 30 dies
següents a l’adjudicació, La Pinassa, S.A deixarà sense efectes l’adjudicació acordada.
Cas que el contracte fos adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en
escriptura pública i el CIF assignat a la unió o agrupació, dins del termini atorgat per a
la formalització del contracte.
La presentació al concurs comporta l’acceptació de totes les clàusules i de tots els
drets i obligacions que resulten del referit model de contracte, Annex 8, sense
perjudici de les modificacions que puguin introduir-se per l’especificitat del contracte i
siguin prèviament acceptades per ambdues parts contractants.
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dins del
termini assenyalat, aquest es resoldrà i comportarà la pèrdua del valor de la garantia i
la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. En aquest cas es podrà adjudicar al
licitador o als licitadors següents segons l’ordre de les ofertes amb l’acceptació i
conformitat del nou adjudicatari.
CLÀUSULA 11.- GARANTIA DEFINITIVA.
El licitador que presenti l’oferta més avantatjosa haurà de constituir a disposició de
l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs
l’Impost sobre el valor afegit, en el termini assenyalat en la clàusula anterior. Si no
compleix aquest requisit per causes que li són imputables, l’Administració no ha
d’efectuar l’adjudicació a favor seu, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta
i de conformitat amb la clàusula anterior, es demanarà la documentació corresponent
al licitador següent.
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La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l’art. 96
TRLCSP, amb els requisits establerts en l’art. 55 i ss del RGLCAP o mitjançant la garantia
global amb els requisits establerts en l’art. 98 TRLCSP.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts en l’art. 100 TRLCSP.
La devolució i cancel·lació de la garantia s’efectuarà de conformitat amb l’establert en
els arts.102 TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, es produeixi una variació
en el preu, s’haurà de reajustar la garantia en el termini de quinze dies comptats des
de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
CLÀUSULA 12.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que es senyalen als arts. 223 a 225
i 299 i 300 del TRLCSP i se seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
Quan el contracte es resolgui per causa de l’adjudicatari, li serà incautada la fiança
definitiva, sens perjudici de la indemnització, en aquest cas, per danys i perjudicis
originats, en la part que s’excedeixi de l’import de garantia incautada.

CLÀUSULA 13.- BÉNS OBJECTE DE SUBMINISTRAMENT
13.1.- Execució del contracte.
Els béns es subministraran amb estricte subjecció al Plec de prescripcions
administratives i Annex 6 de característiques tècniques elaborat per LA PINASSA S.A
que ha de regir aquest contracte.
El contractista és responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial
intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació
del subministrament, havent d’indemnitzar, a LA PINASSA S.A tots els danys i perjudicis
que se’n poguessin derivar de la interposició de reclamacions, incloses les despeses
derivades que poguessin sorgir.
L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdua, avaria o perjudicis
ocasionats en els béns abans del lliurament a LA PINASSA S.A, a excepció que aquesta
hagués incorregut en mora.
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13.2.- Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses exigibles.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte,
existiran específicament les següents obligacions:
a) L’empresari quedarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
de legislació laboral, seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista no implicarà
responsabilitat per part de l’administració.
b) D’acord amb l’establert a l’article 75 del RGLCAP, les despeses, en cas que
corresponguin, que es derivin de la publicació de l’anunci en els butlletins oficials
espanyols, seran a càrrec de l’adjudicatari així com la retolació de l’escombradora
en la forma establerta per La PINASSA, S.A.
13.3.- Comprovacions dels subministraments.
LA PINASSA S.A es reserva el dret a efectuar les comprovacions que consideri
convenients pel què fa a la qualitat dels béns en el moment de lliurament. De forma
especial també es reserva el dret de visitar a d´altres poblacions on el mateix tipus de
maquina estigui treballant en un període superior a l´any d´antiguitat
13.4.- Penalització per mora.
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de lliurament del
subministrament de l’escombradora objecte d’aquest plec. La quantia per penalització
per mora serà la determinada en l’article 212 del TRLCSP.
La pèrdua de la garantia o dels imports de penalització, no exclouen la indemnització
per danys i perjudicis per part de l’administració originats per la mora del contractista.
Si el retard fos ocasionat per motius no imputables al contractista, s’aplicarà allò que
disposa l’apartat 2 de l’article 213 del TRLCSP.
En tot cas, la mora del contractista no requerirà interpel·lació prèvia per part de
l’administració.
L’import de les penalitzacions per mora es deduiran de les factures, i en tot cas, de la
garantia de conformitat d’acord amb el que disposa l’article del RGLCAP.
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LA PINASSA S.A penalitzarà en 50€ cada hora laboral + iva, en concepte de paralització
de la màquina en el seu període de garantia. Es a dir, si durant el període de garantia la
maquina quedes paralitzada, es deduirà de les factures posteriors de consumibles
l´import resultant de les hores parades per causes imputables a la empresa
guanyadora d´aquest concurs.
13.5.- Recepció.
Si els béns no estiguessin en bon estat, quan es rebin es farà constar en un acte de
recepció, es donaran les instruccions al contractista perquè subsani els defectes
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb allò pactat.
13.6.- Pagament
Es realitzarà en un sol pagament i es farà efectiu a 30 dies dia 10 de la presentació de
la factura al Registre general de LA PINASSA S.A. La presentació de la factura i de
l’escombradora haurà de ser simultània.
La forma de pagament d’aquesta adjudicació porta vinculada la dació d’una màquina
escombradora d’arrossegament en pagament, valorada en 18.000,00€.
13.7.- Garantia del material.
S’estableix un període mínim de garantia total, de 14 mesos, la garantia haurà de
contemplar, mà d’obra, peces per defecte de fabricació, desplaçament i dietes a les
instal·lacions de LA PINASSA, S.A.
13.8.- Curs de posta en marxa.
La empresa guanyadora d’aquest concurs en el moment de la posta en marxa de la
màquina i quan el departament tècnic ho consideri oportú haurà d’impartir un curs de
4 hores mínim al personal que es designi a les instal·lacions que s’indiquin de formació
de funcionament i manteniment preventiu.
CLÀUSULA 14.- CONFIDENCIALITAT.
D’acord amb l’art 140.2 TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
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De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
CLÀUSULA 15.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades
i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat
o servei prestat.
CLÀUSULA 16.- RÈGIM JURÍDIC.
El present concurs queda subjecte a les prescripcions relatives a la capacitat de les
empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació de les
Instruccions Internes de Contractació de l’empresa municipal La Pinassa, S.A, i
subsidiàriament al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA 17.- JURISDICCIÓ.
La jurisdicció civil serà la competent per conèixer les incidències i/o reclamacions que
afectin a la preparació i adjudicació del contracte, així com dels seus efectes,
compliment i extinció.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució
del contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de Mataró, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Premià de Dalt, a 17 de maig de 2016.
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