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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES MAL ESTACIONATS I DE
RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS VEHICLES FORA D’ÚS I POSTERIOR
DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS RESULTANTS (DIVIDIT EN DOS
LOTS)

1

MC2018018CNTSE005

ÍNDEX

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1a Objecte del contracte
Clàusula 2a Naturalesa i règim jurídic
Clàusula 3a. Òrgan de contractació
Clàusula 4a. Termini contractual
Clàusula 5a. Pressupost de licitació i Valor estimat del contracte
Clàusula 6a. Existència de crèdit

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 7a. Admissió de variants
Clàusula 8a. Capacitat
Clàusula 9a. Solvència de les empreses licitadores
Clàusula 10a. Procediment i forma d’adjudicació
Clàusula 11a. Mitjans de comunicació electrònics
Clàusula 12a. Publicació de l’anunci de licitació
Clàusula 13a. Lloc i termini de presentació de les proposicions
Clàusula 14a. Forma i contingut de les proposicions
Clàusula 15a. Comitè d’experts
Clàusula 16a. Mesa de contractació
Clàusula 17a. Criteris d’adjudicació del contracte
Clàusula 18a. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats amb relació al Lot 1.
Clàusula 19a. Criteris de desempat

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 20a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
Clàusula 21a. Presentació de documentació justificativa
Clàusula 22a. Garantia definitiva
Clàusula 23a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
Clàusula 25a. Adjudicació del contracte
Clàusula 25a. Formalització
Clàusula 26a. Termini de formalització

CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 27a. Condicions especials d’execució
Clàusula 28a. Deure de confidencialitat
Clàusula 29a. Règim de penalitats administratives generals d’aplicació
Clàusula 30a. Règim de pagament
Clàusula 31a. Modificació del contracte

CAPÍTOL V. CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE
Clàusula 32a. Cessió del contracte

2

MC2018018CNTSE005

Clàusula 33a. Subcontractació
Clàusula 34a. Revisió de preus

CAPÍTOL VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 35a. Resolució del contracte
Clàusula 36a. Règim de recursos i jurisdicció competent
ANNEXOS

3

MC2018018CNTSE005

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1a. Objecte del contracte. L’objecte del contracte és la prestació del servei
de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats i la prestació del servei de
retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i
reciclatge dels residus resultants, així com, el dipòsit de vehicles que s’hagi d’executar
en compliment d’ordres judicials o administratives als municipis de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener (en endavant MIC).
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits
establerts en el present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques, els quals tenen naturalesa contractual.
En cas de contradiccions entre el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars.
Aquesta contractació és divideix en els dos (2) LOTS següents:


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Aquest lot té per objecte garantir el servei de retirada de vehicles mal
estacionats durant les 24 hores del dia i per tots els dies de la setmana als
municipis de la MIC. Inicialment es prestarà els serveis als municipis de Sant
Joan de Vilatorrada, Súria i Santpedor; però en qualsevol moment podrà
ampliar-se a qualsevol altra sol·licitud dels municipis membres d’aquesta
Mancomunitat, havent d’acomplir, per part de l’adjudicatari/ària, amb les
condicions d’aquest plec i de l’oferta presentada.



Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
La finalitat d’aquest lot és garantir la prestació del servei de retirada i
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i
reciclatge dels residus resultants als municipis de la MIC. Aquests treballs
s’hauran de desenvolupar segons estableix el Reial Decret 20/2017, de 20 de
gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. La normativa indicada té
per objecte establir mesures destinades a la prevenció de la generació de
residus procedents de vehicles i a la recollida, a la preparació per a la
reutilització, al reciclatge i altres formes de valorització dels vehicles al final de
la seva vida útil, inclosos els seus components, per així reduir l’eliminació de
residus i millorar l’eficàcia en la protecció de la salut humana i del medi ambient
al llarg del cicle de vida dels vehicles; així com el dipòsit dels vehicles que
s’hagi d’executar en compliment d’ordres judicials o administratives.

L’objecte del contracte té la codificació següent (codis CPV)


Lot 1. 50118110-9. Serveis de remolc de vehicles



Lot 2. 5019000-3. Serveis de demolició de vehicles
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Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. El contracte tindrà naturalesa jurídica
administrativa, com a contracte de serveis, d’acord amb el que estableix l’article 25 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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).
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives particulars i en els plecs
de prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent:


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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.



Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (RD 817/2009).



Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya(TRLMRLC).



Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions vigents en matèria de règim local, (TRRL).



Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.



Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica.



Altres disposicions administratives aplicables

En tot cas, les normes legals i reglamentàries anteriorment citades seran d’aplicació en
tot allò que no s’oposi a la LCSP.
Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les de dret privat.

Clàusula 3a. Òrgan de contractació. En compliment d’allò que preveu l’article 6.5 h)
dels estatuts de la MIC, la contractació és competència de Junta de la Mancomunitat.
Clàusula 4a. Termini contractual. La durada del contracte es fixa en 2 anys,
comptats a partir del dia següent al de la signatura del corresponent contracte
administratiu i admet dues pròrrogues d’un any cadascuna, que hauran de ser
acordades de manera expressa per part de l’òrgan de contractació abans del període
contractual en curs. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà
excedir els quatre anys.
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El contracte es prorrogarà obligatòriament per a la persona adjudicatària en cas
d’extinció del mateix per qualsevol causa, i fins que no s’hagi dut a terme la
nova adjudicació del servei, amb la finalitat de garantir la seva continuïtat. Aquesta
pròrroga forçosa podrà tenir una durada màxima de 9 mesos.
Clàusula 5a. Valor estimat del contracte i Pressupost de licitació
De conformitat amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del
contracte, tenint en compte els dos lots, a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació es fixa en setanta-quatre mil quatre cents trenta-nou amb seixanta-vuit
cèntims (74.439,68€), IVA no inclòs, d’acord amb el següent detall:


Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats
Valor estimat del contracte:
Període contractual:
Pròrrogues previstes
Total

2 anys
2 anys

28.250€
28.250€
56.500€

El valor estimat del contracte del LOT 1 és de cinquanta-sis mil cinc cents
(56.500€) IVA no inclòs, d’acord amb el detall que figura a l’Annex I a).
Pressupost base de licitació:
Període contractual:

2 anys

34.182,50€

El pressupost base de licitació del LOT 1 és de trenta-quatre mil cent
vuitanta-dos amb cinquanta cèntims (34.182,50€) IVA inclòs, d’acord amb el
detall que figura a l’Annex I a).
Les empreses licitadores hauran de presentar obligatòriament l’import
unitari dels següents serveis per a cadascuna de les tipologies de vehicles,
els quals no podran superar l’import màxim determinat a continuació (IVA
no inclòs).
Tipologia dels serveis

a
b
c
d
e
f



En horari diürn i laborable
En horari nocturn i laborable
En horari festiu diürn i nocturn
Serveis fallits en horari diürn i
laborable
Serveis fallits en horari
nocturn i laborable
Serveis fallits en horari festiu
diürn i nocturn

Motocicletes
turismes i tot
terrenys (€)
75,00
105,00
115,00
60,00

Vehicles tipus
furgoneta fins
a 2.500 Kg (€)
95,00
135,00
145,00
60,00

Furgons i vehicles
industrials fins a
5.000 Kg (€)
170,00
240,00
255,00
75,00

85,00

85,00

105,00

90,00

90,00

115,00

Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants

6

MC2018018CNTSE005

Valor estimat del contracte:
Període contractual:
Pròrrogues previstes
Total

2 anys
2 anys

8.969,84€
8.969,84€
17.939,68€

El valor estimat del contracte del Lot 2 és de disset mil nou cents trentanou amb seixanta-vuit cèntims (17.939,68€) IVA no inclòs, d’acord amb el
detall que figura a l’Annex I b)
Pressupost base de licitació:
Període contractual:

2 anys

10.853,50€

El pressupost base de licitació del LOT 2 és de deu mil vuit cents cinquantatres mil amb cinquanta cèntims (10.853,50€) IVA inclòs, d’acord amb el
detall que figura a l’Annex I b).

Clàusula 6a. Existència de crèdit


Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats. A l’aplicació
pressupostària 133.227.12 de l’estat de despeses del pressupost de la MIC per
a l’exercici 2018, existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les
obligacions econòmiques de la MIC en relació amb aquest contracte i per
aquest any.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la
seva autorització o realització es condiciona al crèdit que per a cada exercici
autoritzi el pressupost de l’ens.



Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants. No hi ha crèdit
pressupostari atès que no genera despesa i es preveu un ingrés.
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CAPÍTOL II
LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ

Clàusula 7a. Admissió de variants. No procedeix l’admissió de variants.
Clàusula 8a. Capacitat. 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:


Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.



No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.



Acreditar la solvència requerida en cadascun dels lots, en els termes establerts
en aquest plec.



Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i a més, quan,
per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels
seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses
licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores,
segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. Les
circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data de formalització i durant tot el contracte.



Estar inscrit en el Registre General de Gestors de Residus, en la categoria V55 “Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús” (LOT 2).

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. La capacitat d’obrar de les
empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
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
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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, 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 ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti
de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de
reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits
de selecció qualitativa que figurin en aquests.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una
quantia significativa. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del
contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Clàusula 9a. Solvència de les empreses licitadores. La solvència exigida per a
cadascun dels lots és la que s’indica a continuació:


Lot 1: Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
a) Solvència econòmica i financera.
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més
volum de negoci dels quatre últims acabats ha de ser almenys una vegada i
mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un
any (això és, 21.187,50€).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica.
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Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució
sigui igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (això és
9.887,50€).


Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants
a) Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més
volum de negoci dels quatre últims acabats ha de ser almenys una vegada i
mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un
any (això és 6.727,38€).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica
Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució
sigui igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (això és
3.139,44€).

Clàusula 10a. Procediment i forma d’adjudicació. L’adjudicació del contracte es
realitzarà mitjançant procediment obert simplificat, i es portarà a terme en base a
criteris de valoració automàtics, sense judici de valor, de conformitat amb el previst als
articles 145,146 i 159 b) de la LCSP.
El procediment per l’adjudicació del contracte s’anunciarà al Perfil del contractant de la
MIC.
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
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Clàusula 11a Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la Disposició
addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració Responsable, d’acord amb el
que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o
amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
Clàusula 12a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de
presentació de proposicions es farà públic mitjançant la inserció d’un anunci de licitació
en el Perfil del Contractant de la MIC.

Clàusula 13a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats en
prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini que a tal
efecte s’indiqui a l’anunci de licitació.
De conformitat amb l’article 159.4 c) de la LCSP, els interessat en prendre part en la
licitació hauran de presentar les seves ofertes necessària i únicament en el registre
indicat en l’anunci de licitació, que serà al registre general de la MIC, Passeig Gallifa
núm. 1, 2a planta, 08250 de Sant Joan de Vilatorrada en horari de 9:00 a 14:00 hores
o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En cas de presentar-se l’oferta per correu (no missatgeria), els licitadors/es hauran de
posar en coneixement de la Mancomunitat, abans de finalitzar el termini de
presentació de proposicions, la presentació de la proposició en l’oficina de correus,
mitjançant fax (93.876.50.66) en què s’identifiqui el licitador i el procediment a què es
licita, es faci constar la presentació per correu de la proposició i el número de certificat
de la remesa. Tanmateix, transcorreguts 10 dies des de l’acabament del termini de
presentació de proposicions sense que s’hagués rebut l’oferta, no serà admesa en cap
cas.
S’admet el correu electrònic com a forma de remissió de l’anunci de presentació de
l’oferta. S’estableix com adreça de correu electrònic per a l’anunci de la tramesa per
correu postal de l’oferta, la següent: mic@mintercar.org
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Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats. El contingut
del fax o correu electrònic s’ajustarà al següent model:
/...Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Procediment obert simplificat convocat per la Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei
de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Presentada proposició el dia ___. Certificat número _________.
Nom del licitador _________.../



Lot 2: Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants. El contingut del fax o
correu electrònic s’ajustarà al següent model:
/...Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Procediment obert simplificat convocat per la Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei
de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
Presentada proposició el dia ___. Certificat número _________.
Nom del licitador _________.../

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les proposicions subscrites per ell.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada
per l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com
del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya i anar degudament signada pel licitador.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
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Clàusula 14a. Forma i contingut de les proposicions. De conformitat amb el previst
a l’article 159.4.d) de la LCSP, l’oferta es presentarà en un únic sobre per cada lot,
atès que en el present procediment no es contemplen criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor.
Cada sobre es presentarà tancat i firmat pel licitador o persona que el representi. A la
part exterior del sobre es farà constar:


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
o
o

o

Denominació i NIF de l’empresa licitadora amb domicili, telèfon, fax i
correu electrònic de contacte.
Llegenda: PROPOSICIÓ PER PARTICIPAR A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE GRUA PER LA RETIRADA DE
VEHICLES MAL ESTACIONATS
Nom, cognoms i signatura del representant que signa la proposició.

A l’interior s’hi farà constar una relació numerada dels documents que conté.
L’òrgan o la mesa de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans
d’adjudicar el contracte.
Documentació a incloure en el sobre únic:
1. Declaració responsable. La declaració responsable es presentarà redactada
d’acord amb el model establert a l’Annex II a) del present plec. No
s’acceptaran aquelles que continguin omissions, errors o ratlladures que
impedeixin conèixer clarament el que l’administració estima fonamental per
considerar l’oferta. Si alguna proposició no guardés concordança amb la
documentació examinada i admesa, excedint-se del pressupost base de
licitació, divergís substancialment del model establert, comportés error
manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del
licitador de que pateix d’un error o inconsistència que la fessin inviable, serà
rebutjada per la mesa de contractació mitjançant resolució motivada, sense
que sigui causa suficient per rebutjar-la el canvi o omissió d’algunes
paraules del model si no alterés el sentit.
2. Proposició econòmica i temps de resposta Annex III a).
En el preu ofertat s’indicarà com a partida independent de l’import de l’IVA.
És imprescindible que aquesta oferta estigui signada pel representant de
l’empresa licitadora i concordi amb la documentació general examinada i
admesa.
En el cas de les UTE, tant la declaració responsable com l’oferta econòmica
i de millores haurà d’estar subscrita per totes les entitats que constitueixen
l’UTE. A més, haurà d’aportar-se el compromís de constituir la unió
temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa, de
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conformitat amb el que exigeix l’article 69.3 de la LCSP, amb una duració
que coincidirà, al menys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstàncies dels que la
constitueixin; la participació de cada una d’elles, així com el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haurà d’estar firmat pels representants de
cada una de les empreses que composin la unió.
3. Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació Tots els
licitadors hauran de presentar la declaració d’acceptació de la pràctica de
notificacions per mitjans electrònics indicant una adreça de correu
electrònic, que es completarà indicant una persona de contacte i un número
de telèfon i de fax segons Annex IV a).


Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants
o
o

o

Denominació i NIF de l’empresa licitadora amb domicili, telèfon, fax i correu
electrònic de contacte.
Llegenda: PROPOSICIÓ PER PARTICIPAR A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS
VEHICLES FORA D’ÚS I POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ I
RECICLATGE DELS RESIDUS RESULTANTS.
Nom, cognoms i signatura del representant que signa la proposició.

A l’interior s’hi farà constar una relació numerada dels documents que conté.
L’òrgan o la mesa de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans
d’adjudicar el contracte.
Documentació a incloure en el sobre únic:
1. Declaració responsable. La declaració responsable es presentarà redactada
d’acord amb el model establert a l’Annex II b) present plec. No s’acceptaran
aquelles que continguin omissions, errors o ratlladures que impedeixin
conèixer clarament el que l’administració estima fonamental per considerar
l’oferta. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació
examinada i admesa, excedint-se del pressupost base de licitació, divergís
substancialment del model establert, comportés error manifest en l’import
de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que pateix
d’un error o inconsistència que la fessin inviable, serà rebutjada per la mesa
de contractació mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa
suficient per rebutjar-la el canvi o omissió d’algunes paraules del model si
no alterés el sentit.
2. Proposició econòmica i temps de retirada Annex III b).
En el preu ofertat s’indicarà com a partida independent de l’import de l’IVA.
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És imprescindible que aquesta oferta estigui signada pel representant de
l’empresa licitadora i concordi amb la documentació general examinada i
admesa.
En el cas de les UTE, tant la declaració responsable com l’oferta econòmica
i de millores haurà d’estar subscrita per totes les entitats que constitueixen
l’UTE. A més, haurà d’aportar-se el compromís de constituir la unió
temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa, de
conformitat amb el que exigeix l’article 69.3 de la LCSP, amb una duració
que coincidirà, al menys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstàncies dels que la
constitueixin; la participació de cada una d’elles, així com el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haurà d’estar firmat pels representants de
cada una de les empreses que composin la unió.
3. Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació Tots els
licitadors hauran de presentar la declaració d’acceptació de la pràctica de
notificacions per mitjans electrònics indicant una adreça de correu
electrònic, que es completarà indicant una persona de contacte i un número
de telèfon i de fax Annex IV b).
Clàusula 15a. Comitè d’experts. No designaran perquè no es té en compte cap criteri
de judici de valor tal i com recull l’article 146.2 a) de la LCSP.

Clàusula 16a. Mesa de contractació. La mesa de contractació estarà integrada pels
membres següents:


President. Serà president de la Mesa, el president de la MIC.



Vocals. Seran vocals de la Mesa:






La cap de serveis de la MIC o persona que la substitueixi
Interventora de la MIC o funcionari/a en qui delegui
Secretaria de la MIC o funcionari/a en qui delegui

Secretari. Actuarà com a secretari de la Mesa, un administratiu/va de la MIC o
persona que el/la substitueixi.

Clàusula 17a. Criteris d’adjudicació del contracte. Les propostes seran valorades
d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula.


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de la millor oferta es tindran
en compte els següents criteris de valoració. La puntuació màxima serà de 14
punts distribuïts en la forma següent:
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CRITERIS VALORABLES AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

1. Oferta econòmica – Serveis realitzats

4 punts

Es valorarà la disminució del pressupost dels serveis a prestar en
un màxim de 4 punts, essent l’oferta més econòmica el màxim de
puntuació i disminuint de forma proporcional fins al mínim de
puntuació (0 punts), que l’obtindrà l’oferta menys econòmica. Per
a l’aplicació d’aquest criteri es tindrà en compte la mitjana de tots
els preus de serveis realitzats de la categoria de vehicles tipus
motocicletes, turismes i tot terrenys presentats en l’oferta (diürn
laborable, nocturn laborable i festiu diürn i nocturn).

2.Oferta econòmica – Serveis fallits

4 punts

Es valorarà la disminució del cost dels serveis fallits en un màxim
de 4 punts, essent l’oferta més econòmica el màxim de puntuació i
disminuint de forma proporcional fins al mínim de puntuació (0
punts), que l’obtindrà l’oferta menys econòmica. Per a l’aplicació
d’aquest criteri es tindrà en compte la mitjana de tots els preus de
serveis fallits de la categoria de vehicles tipus motocicletes,
turismes i tot terrenys presentats en l’oferta (fallit diürn laborable,
fallit nocturn laborable i fallit festiu diürn i nocturn).

3.Millora del servei – Temps de resposta dels serveis ordinaris

3 punts

Es valorarà amb un màxim de 3 punts la millora del temps de
resposta dels serveis ordinaris a raó de 0.3 punts per cada 5
minuts de rebaixa dels temps indicats en el plec de prescripcions
tècniques a tots els municipis adscrits.

4.Millora del servei – Temps de resposta dels serveis urgents

3 punts

Es valorarà amb un màxim de 3 punts la millora del temps de
resposta dels serveis urgents a raó d’1 punt per cada 5 minuts de
rebaixa dels temps indicats en el plec de prescripcions tècniques a
tots els municipis adscrits.



Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de la millor oferta es tindran
en compte els següents criteris de valoració. La puntuació màxima serà de 10
punts distribuïts en la forma següent:
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CRITERIS VALORABLES AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

1. Oferta econòmica per vehicles de 4 rodes

5 punts

L’empresa licitadora establirà el preu per vehicle de quatre rodes
que satisfarà a aquesta Mancomunitat, una vegada aquest sigui
declarat residu, a raó de 0,5 punts per cada 25 euros, fins a un
màxim de 5 punts.

2.Oferta econòmica per vehicles de 2 rodes

2,5 punts

L’empresa licitadora establirà el preu per vehicle de dues rodes
que satisfarà a aquesta Mancomunitat, una vegada aquest sigui
declarat residu, a raó de 0,5 punts per cada 25 euros, fins a un
màxim de 2,5 punts.

3.Temps de resposta de retirada de vehicles fora d’ús

2,5 punts

A raó de 0,5 punts per cada dia de minoració del període de 5 dies
laborables, comptats des del dia de la comunicació del servei, fins
a un màxim de 2,5 punts.

Clàusula 18a. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats en relació amb el
lot 1. Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de les
quals no sigui més de 10 punts superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de
les diferents ofertes. Per calcular aquesta mitjana s’agafaran els percentatges de baixa
dels criteris 1 (oferta econòmica per als serveis realitzats) i 2 (oferta econòmica per als
serveis fallits). Quan una oferta econòmica no pugui ser considerada, quedarà exclosa
de la licitació, sempre que un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador afectat
quedi confirmat aquest valor anormalment baix o desproporcionat.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses
al procediment, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes de
l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per al referit càlcul. Quan el
nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a 7, per calcular la mitjana
aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el
nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a 5, per calcular l’esmentada
mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes admeses.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la mesa requerirà a l’/les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de
màxim 5 dies per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a
aquests efectes.
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Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
Clàusula 19a. Criteris de desempat. En casos d’empat en les puntuacions
obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, aquest es resoldrà mitjançant
l’aplicació per ordre de criteris de l’article 147.2 LCSP:
a. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas
d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat a plantilla,
o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b. Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de
les empreses.
c. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d. El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc
a desempat.
A efectes d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-, si cas,
mitjançant els corresponents contractes de treball i documents de cotització a la
Seguretat Social i qualsevol altre document admès en dret que acrediti els criteris
socials anteriorment referits.
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CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 20a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop
valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació,
juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació en què figuraran
ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna
d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 17a i identificant l’empresa
licitadora que hagi presentat la millor oferta per cada lot.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.

Clàusula 21a. Presentació de la documentació justificativa. L’òrgan de
contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirà al
licitador que hagi presentat la millor oferta per cada lot, per tal que en termini de 7 dies
hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la
documentació que s’indica a continuació.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb aquest plec.

1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:


Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es
tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de
l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva
inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta escriptura
haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació
directa amb l’objecte del contracte.
Si es una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la
Unió Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
certificació d’inscripció en algun dels registres que assenyala l’apartat 3
de l’annex II del RGLAP.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres:
-Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es
refereix l’article 10 del RGLCAP.
-Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre
corresponent, amb designació d’apoderats o representants per a les
seves operacions.
En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per
la qual se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o
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indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses
estrangeres es presentaran traduïts de manera oficial a les llengües
catalana o castellana per part d’un traductor jurat amb títol suficient.


Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el
licitador no actuï en nom propi o quan comparegui en representació
d’una societat o d’una persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder
notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual
concorre davant l’Administració, i una fotocòpia compulsada o
legitimada per un notari del seu DNI, o del document que en el seu cas
el substitueixi reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en el
Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal
la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa
l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.



Acreditació de la solvència econòmica – finacera i tècnica- professional.
Els licitadors podran acreditar la seva solvència, mitjançant els mitjans
descrits a la clàusula 9a d’aquest mateix plec.

En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registres Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya. 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.
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les
dades existents al Registre de Licitadors.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
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 o la solvència econòmica, financera, tècnica i
professional; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la
Seguretat Social.

2. CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (INCLOSES LES CONTRETES AMB LA MIC) I
DE SEGURETAT SOCIAL.
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Presentació de les certificacions justificatives d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. Així mateix,
s’autoritza a la MIC a comprovar que no hi ha deutes amb la pròpia corporació.
3. IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Quan s’exerceixin activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si
escau, declaració responsable de trobar-se exempt.
4. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE (solament
lot 1)
S’haurà de constituir la garantia definitiva del contracte en els termes que
figuren a la clàusula següent:
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, per cada
lot, 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
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb aquest plec.
En el cas que no es complimenti 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 oferts. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 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 la
declaració responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la acusa de prohibició
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula 22a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent al cinc per
cent (5%) del preu final ofert pel licitador, exclòs d’IVA, en base als preus unitaris de
l’oferta i l’estimació de vehicles a recollir prevista en aquest plec.
Per al lot 2, no serà necessària la constitució de garantia definitiva.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a l’article
108 de la LCSP, en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP (annex V).
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
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En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que
correspongui en el termini de 15 dies naturals des de la notificació, incorrent en cas
contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti variació el seu
preu, haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou
preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es
notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació.
Clàusula 23a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Clàusula 24a. Adjudicació del contracte. L’òrgan de contractació adjudicarà el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació a què
es refereix la clàusula 21a. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els
termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es
publicarà en el Perfil del contractant.
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs
interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l’exigida
per l’article 151 de la LCSP.
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha
de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3
de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través d’e-NOTUM, d’acord amb aquest plec, i es publicarà en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi
informat, al telèfon mòbil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les
seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el
correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Clàusula 25a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en
document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació,
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
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obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en
el document de formalització del contracte clàusules que impliquin alteració dels
termes de l’adjudicació.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de
presentar davant l’òrgan de contractació:
-Els documents que acrediten la seva identitat i representació, si no consten a
l’expedient.
-Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública de la
seva constitució, CIF assignat i nomenament de representat amb poder
suficient.
-Justificant de tenir subscrita i en vigor l’assegurança de responsabilitat civil.
Clàusula 26a. Termini de formalització. La formalització s’ha de formalitzar dins del
termini màxim de quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari de cada lot perquè formalitzi el
contracte en termini no superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell en què
hagi rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior
sense que s’hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització del
contracte.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà 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 definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la
LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària de
cada lot, s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de
la documentació a què es refereix la clàusula 20a, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.

23

MC2018018CNTSE005

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions determinis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
Un cop presentada la documentació prèvia a l’adjudicació, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària dins
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació, de
conformitat amb el que disposa l’article 150 de la LCSP.
L’adjudicació s’acordarà en resolució motivada en el termini màxim de quinze dies, a
comptar des del següent al d’obertura de les proposicions.
La resolució d’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà, amb el contingut que
s’assenyala a l’article 151 de la LCSP, a l’adjudicatari. Es publicarà en el perfil del
contractant en el termini de 15 dies.
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CAPÍTOL IV
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 27a. Condicions especials d’execució. Es consideraran condicions
especials d’execució la realització de cursos de conducció eficient als treballadors de
l’empresa per ajudar a introduir hàbits que permetin conduir de manera eficient i reduir
el consum energètic dels vehicles.
Amb aquestes formacions s’aconseguirà:
• Estalviar una mitjana de combustible superior al 15%.
• Estalviar econòmicament (tant associat als costs de carburant, com als de
manteniment).
• Reduir de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica.
• Millorar del confort i disminució de l’estrès en la conducció.
• Augmentar la seguretat (disminució de riscos i d’accidents).
Caldrà presentar el certificat d’execució d’aquests cursos de com a mínim un dels
treballadors de l’empresa.
Clàusula 28a. Deure de confidencialitat. L’adjudicatari ha de garantir la
confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a les dades de caràcter
personal a les que pugui accedir per a la prestació dels serveis contractants tenint en
compte el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).
Clàusula 29a. Règim de penalitats administratives generals d’aplicació.
L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec
així com el compliment defectuós del contracte donarà lloc a la imposició de les
penalitats següents al contractista:


Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5%
o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment
es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.



Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia,
de conformitat amb l’article 194.2 LCSP.

Clàusula 30a. Règim de pagament


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats. El
contractista tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització dels
serveis, amb prèvia presentació de les factures electròniques corresponents, un
cop aquestes hagin sigut degudament conformades.
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Les factures es pagaran d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les
condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
El lliurament de les factures per part del contractista s’efectuarà per mitjans
electrònics.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establertes a l’article 200 de la LCSP.


Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants. En cas d’haver-se ofert a
favor de la MIC un preu unitari per l’eliminació de cada vehicle, el contractista
ingressarà trimestralment l’import meritat a la Caixa de la Mancomunitat, prèvia
comunicació a la MIC de la relació dels vehicles gestionats, amb indicació del
nombre total de vehicles retirats, el tipus i el preu/vehicle a aplicar en cada cas.

Clàusula 31a. Modificació del contracte. No es preveuen modificacions del contracte
excepte les previstes en l’apartat 2 de l’article 203 de la LCSP.
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CAPÍTOL V.
CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Clàusula 32a. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte no podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona.
Clàusula 33a. Subcontractació. L’empresa contractista pot concertar amb altres
empreses o professionals la realització parcial o total de la prestació objecte d’aquest
contracte.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta
de circumstàncies regulades a l’article 215.2 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 de la LCSP per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista
o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista
d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte o a la resolució del
contracte, sempre que es compleixin els requisits previstos a l’article 211.1.f) segon
paràgraf.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte davant l’Administració. El coneixement que l’administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
En cap cas pot concretar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
compreses en algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.
Clàusula 34a. Revisió de preus. Aquest contracte no admet la revisió de preus.
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CAPÍTOL VI
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 35a. Resolució del contracte. No es preveuen causes especials de
resolució del contracte.
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles
211, 213 i 313 de la LCSP.
També és causa de resolució l’incompliment per part de l’empresa del deure d’afiliació
i alta a la seguretat social del personal que ocupi a l’execució del respectiu contracte.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 212 de la LCSP, i seguint el procediment establert reglamentàriament.

Clàusula 36a. Règim de recursos i jurisdicció competent. El contracte podrà ser
objecte de recurs de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així
com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciósadministrativa.
L'adjudicatari es sotmetrà, amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, als jutjats
o tribunals d'aquesta jurisdicció, als que per raó de territori s'hagi de sotmetre a la MIC.
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ANNEXOS
ANNEX I a): PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LOT 1 : GRUA DE RETIRADA DE VEHICLES (ANUAL)

RETIRADA TURISMES, MOTOS I TOT TERRENYS
10.- Laborable i Diürn ………………………………………

Estimació
serveis
anual
30
5
15

75,00
105,00
115,00

2.250,00
525,00
1.725,00

5

95,00

475,00

14.- Laborable i Nocturn ……………………………….

5

135,00

675,00

15.- Festius ………………………………………………..

5

145,00

725,00

5
5
5

170,00
240,00
255,00

850,00
1.200,00
1.275,00

15
5
5

60,00
85,00
90,00

900,00
425,00
450,00

5
5
5

60,00
85,00
90,00

300,00
425,00
450,00

5
5
5

75,00
105,00
115,00

375,00
525,00
575,00

11.- Laborable i Nocturn …………………………….…...
12.- Festius …………………………………………………..
RETIRADA FURGONETES FINS A 2.500 KG
13.- Laborable i Diürn …………………………………..

RETIRADA FURGONS I VEHICLES INDUSTRIALS FINS A 5.000 KG.
16.- Laborable i Diürn ……………………………………
17. Laborable i nocturn ………………………………….
18.- Festius ………………………………………………….

FALLITS TURISMES, MOTOS I TOT TERRENYS
19.- Laborable i Diürn …………………………………..
20.- Laborable i Nocturn ……………………………….
21.- Festius ………………………………………………..
FALLITS FURGONETES I TOT TERRENYS FINS A 2.500 KG
22.- Laborable i Diürn ………………………………….
23.- Laborable i Nocturn ………………………………
24.- Festius ……………………………………………….
FALLITS FURGONS I VEHICLES INDUSTRIALS FINS A 5.000 KG.
25.- Laborable i Diürn …………………………………
26.- Laborable i Nocturn ………………………………
27.- Festius ……………………………………………….

TOTAL PRESSUPOST NET IVA EXCLÒS
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ ANUAL IVA

14.125,00 €
2.966,25 €
17.091,25 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ANUAL

14.125,00 €

29

MC2018018CNTSE005

LOT 1 : GRUA DE RETIRADA DE VEHICLES (4 anys)

RETIRADA TURISMES, MOTOS I TOT TERRENYS
10.- Laborable i Diürn ………………………………………
11.- Laborable i Nocturn …………………………….…...
12.- Festius …………………………………………………..

Estimació
serveis/ 4
anys
120
75,00
20
105,00
60
115,00

9.000,00
2.100,00
6.900,00

RETIRADA FURGONETES FINS A 2.500 KG
13.- Laborable i Diürn …………………………………..
14.- Laborable i Nocturn ……………………………….
15.- Festius ………………………………………………..

20
20
20

95,00
135,00
145,00

1.900,00
2.700,00
2.900,00

20
20
20

170,00
240,00
255,00

3.400,00
4.800,00
5.100,00

60
20
20

60,00
85,00
90,00

3.600,00
1.700,00
1.800,00

20
20
20

60,00
85,00
90,00

1.200,00
1.700,00
1.800,00

20
20
20

75,00
105,00
115,00

1.500,00
2.100,00
2.300,00

RETIRADA FURGONS I VEHICLES INDUSTRIALS FINS A 5.000 KG.
16.- Laborable i Diürn ……………………………………
17. Laborable i nocturn ………………………………….
18.- Festius ………………………………………………….

FALLITS TURISMES, MOTOS I TOT TERRENYS
19.- Laborable i Diürn …………………………………..
20.- Laborable i Nocturn ……………………………….
21.- Festius ………………………………………………..
FALLITS FURGONETES I TOT TERRENYS FINS A 2.500 KG
22.- Laborable i Diürn ………………………………….
23.- Laborable i Nocturn ………………………………
24.- Festius ……………………………………………….
FALLITS FURGONS I VEHICLES INDUSTRIALS FINS A 5.000 KG.
25.- Laborable i Diürn …………………………………
26.- Laborable i Nocturn ………………………………
27.- Festius ……………………………………………….

TOTAL PRESSUPOST NET IVA EXCLÒS
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ PER 4 ANYS
IVA INCLÒS

56.500,00 €
11.865,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER 4 ANYS

56.500,00 €

30

68.365,00 €
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ANNEX I b): PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

LOT 2 : DESBALLESTAMENT DE VEHICLES (ANUAL)
Conveni del metall de la província de Barcelona
Despeses
Salari anual

Personal

Total

Xofer grua. Grup 5

21.489,94 €

429,80 €

Administratiu. Grup 5

21.489,94 €

429,80 €

20.853,19 €
SUMA
S.S. Aprox
TOTAL personal segons qualificació i núm. hores destinades al servei
Despeses material /productes per la prestació del servei (combustible/subministrament)
Despeses indirectes estimades per realitzar les prestacions (itv camió grua, cost retirada
resudus, assegurances, despeses de custòdia i dipòstid de vehicles i baixes dels
vehicles

Operari, empleat. Grup 6

IVA 21%

417,06 €
1.276,66 €
390,66 €
1.667,32 €
139,86 €

2.345,52 €
4.152,70 €
83,05 €
249,16 €

4.484,92 €
941,83 €
5.426,75 €

TOTAL DESPESES AMB IVA INCLÒS
Despesa promig per vehicle (Promig 35 vehicles)

155,05 €

Ingressos (Preu ferralla a raó de 24 cèntims/kg, pes promig vehicle
800kg i pes promig motocileta 100kg)
Ingrés promig per vehicle (Previsió 30 vehicles 4 rodes)

5.760,00 €
120,00 €

Ingrés promig per motocicleta (Previsió 5 vehicles 2 rodes)

TOTAL INGRESSOS

5.880,00 €

Ingrés promig per vehicle (Promig 35 vehicles)

168,00 €

CÀNON PREVISIBLE A PAGAR PER L'AJUNTAMENT

0€

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ANUAL

5.426,75 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ANUAL

4.484,92 €
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LOT 2 : DESBALLESTAMENT DE VEHICLES (4 ANYS)
Conveni del metall de la província de Barcelona
Despeses
Personal
Xofer grua. Grup 5
Administratiu. Grup 5
Operari, empleat. Grup 6

Salari 4 ANYS
85.959,76 €
85.959,76 €
83.412,76 €
SUMA
S.S. Aprox
TOTAL personal segons qualificació i núm. hores destinades al servei
Despeses material /productes per la prestació del servei (combustible/subministrament)
Despeses indirectes estimades per realitzar les prestacions (itv camió grua, cost retirada
IVA 21%

Total
1.719,20 €
1.719,20 €
1.668,26 €
5.106,65 €
1.562,63 €
6.669,28 €
559,44 €
9.382,08 €
16.610,80 €
332,22 €
996,65 €

17.939,66 €
941,83 €
21.706,99 €

TOTAL DESPESES AMB IVA INCLÒS
Despesa promig per vehicle (Promig 35 vehicles)

620,20 €

Ingressos (Preu ferralla a raó de 24 cèntims/kg, pes promig vehicle
800kg i pes promig motocileta 100kg)
Ingrés promig per vehicle (Previsió 30 vehicles 4 rodes)

23.040,00 €
480,00 €

Ingrés promig per motocicleta (Previsió 5 vehicles 2 rodes)

TOTAL INGRESSOS

23.520,00 €

Ingrés promig per vehicle (Promig 35 vehicles)

672,00 €

CÀNON PREVISIBLE A PAGAR PER L'AJUNTAMENT

0€

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 4 ANYS

21.706,99 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 4 ANYS

23.520,00 €
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
a) LOT 1: SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES MAL
ESTACIONATS
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a
l'efecte de la seva participació en la licitació ________________________________,
davant ________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de grua per a la
retirada de vehicles mal estacionats.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen 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 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
Que no està incurs en cap prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. (Solament en cas d'empreses estrangeres).
Que l'adreça de correu electrònic habilitat en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
Lloc, data, signatura i segell
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b) LOT 2. SERVEI DE RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS VEHICLES FORA
D’ÚS I POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
RESULTANTS

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a
l'efecte de la seva participació en la licitació ________________________________,
davant ________________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de retirada i
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels
residus resultants.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen 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 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
Que no està incurs en cap prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. (Solament en cas d'empreses estrangeres).
Que l'adreça de correu electrònic habilitat en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
Lloc, data, signatura i segell
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ANNEX III. OFERTA ECONÒMICA
a) LOT 1: SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES MAL
ESTACIONATS
El/la Sr./a

major d’edat veí/na de

amb DNI núm.

i amb domicili al c./pl./av.

, actuant en nom propi, o en representació

telèfon
(propi o

de l’empresa a que representi),
MANIFESTA
Que assabentat/da de les condicions exigides per optar a la “CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE GRUA DE RETIRADA DE VEHICLES MAL ESTACIONATS” es
compromet a dur a terme el lot especificat amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, i fixant els següents
preus:
Preu pel servei de grua per la retirada de vehicles de les diferents tipologies de
vehicles.
1. Motocicletes, turismes i tot terrenys.
Tipologia

Horari

a

En horari diürn i laborable

b

En horari nocturn i laborable

c

En horari festiu diürn i nocturn

d

Serveis fallits en horari diürn i laborable

e

Serveis fallits en horari nocturn i laborable

f

Serveis fallits en horari festiu diürn i nocturn

Preu

Import
IVA

Preu amb
IVA

Preu

Import
IVA

Preu amb
IVA

2. Vehicles tipus furgoneta fins a 2.500 kg.
Tipologia

Horari

a

En horari diürn i laborable

b

En horari nocturn i laborable

c

En horari festiu diürn i nocturn

d

Serveis fallits en horari diürn i laborable

e

Serveis fallits en horari nocturn i laborable

f

Serveis fallits en horari festiu diürn i nocturn
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3. Furgons i vehicles industrials fins a 5.000 kg.
Tipologia

Horari

Preu

a

En horari diürn i laborable

b

En horari nocturn i laborable

c

En horari festiu diürn i nocturn

d

Serveis fallits en horari diürn i laborable

e

Serveis fallits en horari nocturn i laborable

f

Serveis fallits en horari festiu diürn i nocturn

Import
IVA

Preu amb
IVA

Temps de resposta en minuts:
Municipi
a
b
c

Serveis
ordinaris

Sant Joan de Vilatorrada
Súria
Santpedor

Lloc, data, signatura i segell.
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b) LOT 2. SERVEI DE RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS VEHICLES FORA
D’ÚS I POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
RESULTANTS
En/Na ____________________________________________________, amb domicili
a efectes de notificacions a ______________________________________________,
c/___________________________________________________________, núm. ___,
amb
DNI
núm.
_______________,
en
representació
de
l’empresa
___________________________________, amb CIF núm. ___________,
MANIFESTO
Que assabentat/da de les condicions exigides per optar a la “Contractació del servei
de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants, segons s’estableix en el
decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre gestió dels vehicles fora d’ús, del
Departament de Medi Ambient, així com, el dipòsit dels vehicles que s’hagi
d’executar en compliment d’ordres judicials o administratives” em comprometo a
portar a terme el lot especificat amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques , i a satisfer a la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, per vehicles lliurats a l’adjudicatari/ària, per desballestar
l’import unitari de/d’ ____________ euros i ___________ euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit pels vehicles de 4 rodes i de ____________ euros i
___________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit pels vehicles de 2
rodes.

Lloc, data, signatura i segell.

37

MC2018018CNTSE005

ANNEX IV. DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS DE
COMUNICACIÓ.
a) LOT 1: SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES MAL
ESTACIONATS

El/la Sr./Sra. ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de ………………………….(la persona física o jurídica que
representa), amb NIF ................, als efectes de prendre part en la licitació, per
procediment obert simplificat, de la contractació del servei de grua per a la retirada de
vehicles mal estacionats (Expedient núm ...../.......),”.
DECLARA :
Que accepta com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions, notificacions i intercanvi
d’informació, necessaris per a la resolució del procediment de contractació, inclosos
els tràmits i actes de licitació i d’adjudicació d’aquesta contractació, el correu electrònic
que s’indica a continuació, sense perjudici que aquestes comunicacions també es
puguin fer per altres mitjans que estableixin les disposicions vigents., indicant així
mateix, una persona de contacte i un número de telèfon mòbil. Correu electrònic:
...........................@......................................
Persona
de
contacte:
........................................................... Telèfon mòbil: .............................................
Adreça postal: ....................................................................... Codi postal: ...............
Població: ........................................ __________________________, a __________ de
_________ de dos mil ______. (signatura/es)

Lloc, data, signatura i segell.
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b) LOT 2. SERVEI DE RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS VEHICLES FORA
D’ÚS I POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE DELS RESIDUS
RESULTANTS
El/la Sr./Sra. ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de ………………………….(la persona física o jurídica que
representa), amb NIF ................, als efectes de prendre part en la licitació, per
procediment obert simplificat, de la contractació del servei retirada i emmagatzematge
dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants
(Expedient núm ...../.......),”.
DECLARA :
Que accepta com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions, notificacions i intercanvi
d’informació, necessaris per a la resolució del procediment de contractació, inclosos
els tràmits i actes de licitació i d’adjudicació d’aquesta contractació, el correu electrònic
que s’indica a continuació, sense perjudici que aquestes comunicacions també es
puguin fer per altres mitjans que estableixin les disposicions vigents., indicant així
mateix, una persona de contacte i un número de telèfon mòbil. Correu electrònic:
...........................@......................................
Persona
de
contacte:
........................................................... Telèfon mòbil : .............................................
Adreça postal: ....................................................................... Codi postal: ...............
Població: ........................................ __________________________, a __________ de
_________ de dos mil ______. (signatura/es)

Lloc, data, signatura i segell.
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ANNEX V MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS
(amb inscripció)
El/La Sr./Sra (nom i cognoms)_____________________________ en representació de
_____________________________________________________________________NIF____
________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a
______________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda______________________________________________
CP___________________________
PIGNORA
A favor de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener els següents valors representats
mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular qui pignora i que s’identifiquen com
segueix:
Nombre
Valors

Emissió (entitat
emissora, classe del
valor i data d’emissió)

Codi
valor

Referència del Registre

Valor
nominal
unitari

Valor de realització
dels valors en data
d’inscripció

En virtut del que disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l’objecte
del
contracte
o
obligació
assumida
pel
garantit)_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
contretes
per
(contractista
o
persona
física
o
jurídica
garantida)____________________________________________________________________
______________________________________________________________NIF___________
________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a________________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda___________________________________________________CP_____
________________, _____________________________ (localitat), la quantitat de
__________________________________________________(en lletra i en xifra).

Amb aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP,
les seves normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació.
_____________________(nom o raó social de qui pignora)______________________
(firma/es)
Amb la meva intenció, el Notari (firma)_____________________________________

El/la Sr./Sra.__________
Amb DNI__________,en
Representació de (entitat adherida
Encarregada del Registre comptable)
_______________________
Certifica la inscripció de la penyora.
(data)___________
(firma)____________
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE
FONS D’INVERSIÓ
El/La Sr./Sra (nom i cognoms)_____________________________ en representació de
_____________________________________________________________________NIF____
________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a
______________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda______________________________________________
CP___________________________
PIGNORA
A favor de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener els següents valors representats
mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular qui pignora i que s’identifiquen com
segueix:
Nombre
Valors

Emissió
(entitat
emissora, classe del
valor i data d’emissió)

Codi
valor

Referència del Registre

Valor
nominal
unitari

Valor de realització
dels valors en data
d’inscripció

En virtut del que disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l’objecte
del
contracte
o
obligació
assumida
pel
garantit)_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
contretes
per
(contractista
o
persona
física
o
jurídica
garantida)____________________________________________________________________
______________________________________________________________NIF___________
________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a________________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda___________________________________________________CP_____
________________, _____________________________ (localitat), la quantitat de
__________________________________________________(en lletra i en xifra).
Amb aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP,
les seves normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació.
L’Entitat Gestora del Fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions
assenyalades, i no reemborsa, en cap cas, al partícip el valor de les participacions mentre
subsisteixi la penyora, així com a procedir al reembossament de les participacions a favor de la
Caixa de la corporació al primer requeriment de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
_____________________(nom o raó social de qui pignora)______________________
(firma/es)
Amb la meva intenció, el Notari (firma)_____________________________________

El/la Sr./Sra.__________
Amb DNI__________,en
Representació de (entitat adherida
Encarregada del Registre comptable)
_______________________
Certifica la inscripció de la penyora.
(data)___________
(firma)____________
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MODEL D’AVAL

L’entitat
(raó
social
de
l’entitat
de
crèdit
o
societat
de
garantia
recíproca)____________________________________________________________________
___________________________NIF_____________________amb domicili (a efectes de
notificacions i requeriments) a ______________________________________al carrer/plaça
avinguda_________________________________________________________CP_________
__________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)_______________________amb
poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació de la part inferior d’aquest document,
AVALA
a: nom i cognoms o raó social de l’avalat)___________________________________________
__________________________________________, NIF______________________________
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) davant la Mancomunitat Intermunicipal
del Carderner per import de __________________________________________________(en
lletra i xifra).

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d’excusió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, amb subjecció als termes previstos a la LCSP, en les seves
normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa de la corporació.
Aquest aval estarà en vigor fins que l’òrgan de contractació de la Mancomunitat o qui en nom
seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb allò que
estableix a la LCSP i legislació complementària.
__________________________________________(lloc i data)
_________________________________(raó social de l’entitat)
________________________________(firma dels Apoderats).

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L’ESTAT

Província:

Data:

Número o Codi:
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MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Certificat número________________________(1)_____________________________
__________________________________(en endavant, assegurador), amb domicili
a_____________________________________carrer________________________________i
CIF___________________________________, degudament representat pel/per la Sr./Sra.
(2)______________________________________________________, amb poders suficients
per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la
part inferior d’aquest document,
ASSEGURA
A (3)_______________________________________NIF/CIF__________________________,
en concepte de prenedor de l’assegurança, davant (4)_______________________________,
en
endavant
assegurat,
fins
a
l’import
de
(5)_______________________________________________________(en lletra i xifra) en els
termes i condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives pels quals es regeix el
contracte (6) _________________________________________en concepte de garantia
(7)_________________________________________per respondre de les obligacions,
penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar conforme a les normes i la resta de
condicions administratives precitades davant l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l’article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l’assegurador hagi de
fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, en els termes establerts a la LCSP, i normes de
desenvolupament.
La
present
assegurança
de
caució
estarà
en
vigor
fins
que
(4)__________________________________________________________o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per a tal fi, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb el
que estableix a la LCSP i legislació complementària.
Lloc i data
Firma:
(Assegurador)

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L’ESTAT

Província:

Data:

Número o Codi:
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