PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL SERVEI QUE
CONSISTEIX EN L’IDENTIFICACIÓ D’UN CENS CANÍ AMB EL GENOTIP D’ADN I
POSTERIOR IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS PER A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
DEL CARDENER

QUADRE RESUM
1. PODER ADJUDICADOR:
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
DEL CARDENER

Òrgan
Contractació:
Presidència

Número d’Expedient
de Tipus de Procediment
Publicitat:
Tipus de Contracte:
Tramitació:
Criteris Adjudicació:

2016030CNTSE
Obert
Sí (Perfil DL 3/2016)
Servei
Ordinària
Diferents criteris

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei que consisteix en la identificació d’un cens caní
amb el genotip d’ADN i posterior identificació d’incívics.

CPV

79723000-8 Serveis de anàlisis de residus

3. IMPORT DEL CONTRACTE (VEC)
Fase 1. Identificació de la cabanya:
Fase 2. Detecció d’incívics:
TOTAL……………...

21.000,00 €
8.000,00 €
29.000,00 € IVA no inclòs

EXERCICIS: 2016-2020
REVISIÓ DE PREUS: no procedeix
4. TERMINI D’EXECUCIÓ
2 anys

PRÒRROGA: 2 anys

5. GARANTIES
PROVISIONAL: No
DEFINITIVA : Sí

5% del preu del contracte

6. MESA DE CONTRACTACIÓ: Sí
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

No es requereix
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL SERVEI QUE
CONSISTEIX EN L’IDENTIFICACIÓ D’UN CENS CANÍ AMB EL GENOTIP D’ADN I
POSTERIOR IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS PER A LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DEL CARDENER

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Clàusula 1a. Objecte del contracte.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei que consisteix en la
realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN, per a la identificació i localització dels
propietaris dels animals, en cas de maltractament i abandonament o incompliment de
les normes establertes a les Ordenances Municipals.
Així mateix, també és objecte del present contracte la identificació de l’ADN en
mostres de femta, sang o saliva, per a la correlació amb l’individu censat i els seus
propietaris.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
El servei s’implantarà, en el marc de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener,
simultàniament als municipis de:
- Sant Joan de Vilatorrada,
- Súria i
- Callús
Sens perjudici, que es pugui ampliar, dins el termini de vigència del contracte, a
qualsevol altre municipi membre de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener,
mantenint les mateixes condicions econòmiques i tècniques resultants de la present
licitació.
PRESTACIONS INCLOSES
El contracte s’executarà en dues fases, que inclouran:
FASE 1. IDENTIFICACIÓ DE LA CABANYA
 Realització de la formació i assistència als professionals veterinaris.
 Aportació del material necessari per la presa de les mostres.
 Recollida i transport de les mostres fins al laboratori.
 Extracció del genotip de la mostra.
 Incorporació de les dades al cens caní .
 Entrega del cens caní a la Mancomunitat.
 Formació al personal de la Mancomunitat i els Ajuntaments del programari
instal·lat.
FASE 2. IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS
 Recollida, transport i anàlisi de les mostres d’excrements.
 Formació als treballadors de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
sobre el procediment de recol·lecció i enviament de les mostres.

La presentació d’oferta per part dels licitadors comporta, el coneixement i acceptació
de les determinacions establertes al plec de clàusules administratives i al plec de
prescripcions tècniques, així com les característiques tècniques i econòmiques del
contracte, i el coneixement de l’àmbit on s’han d’executar els treballs.
El present contracte es realitza a risc i ventura de l’adjudicatari. Amb la presentació de
la seva oferta renuncia a qualsevol indemnització o compensació pel supòsit de no
execució d’un nombre mínim de analítiques, en la mesura que la pròpia idiosincràsia
del servei es sosté en una estimació del nombre d’animals no censats, i dels possibles
actes incívics que puguin dur associats, i no permet establir un mínim garantit.
Clàusula 2a. Àmbit i justificació del contracte.
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, publicada al DOGC 5113, del dia 17 d'abril de 2008, defineix
que correspon als municipis, entre altres, establir un cens municipal d’animals de
companyia d’acord amb el que preveu el seu article 14.
Per altra banda els excrements canins abandonats a les vies i espais públics és un
dels principals problemes de neteja i salubritat dels carrers i parcs dels municipis,
representant no només un problema visual i olfactiu sinó també un potencial problema
de salut pública a causa dels paràsits presents en els excrements.
És voluntat dels Ajuntaments inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest contracte, fer un
pas més i identificar tota la cabanya de gossos del municipi amb una empremta
genètica, que és única i intransferible per cadascun dels animals per solventar,
d’aquesta manera, ambdues problemàtiques amb una mateixa acció. I així mateix es
reflecteix en les pròpies ordenances municipals.
En compliment de l’esmentada legislació i amb l’ànim d’oferir una solució als
Ajuntaments membres en serveis tant importants com són la gestió d’animals de
companyia i la neteja viària, és voluntat d’aquesta Mancomunitat oferir als Ajuntaments
la implantació d’un cens amb genotip d’ADN de l’animal que permeti identificar, de
forma fidedigna, tant als animals com als seus excrements i en conseqüència als seus
propietaris.
Clàusula 3a. Termini del contracte.
El present contracte tindrà una durada inicial de dos (2) anys, a comptar des de la data
de posada en funcionament del servei, que es determinarà explícitament en el moment
de formalització del contracte.
Transcorregut el termini inicial, i de mutu acord entre les parts, es podran aprovar fins
a dues pròrrogues anuals, de manera que la durada màxima del contracte, incloses les
pròrrogues no podrà ser superior a quatre (4) anys.


La 1a Fase, corresponent a la Identificació de la Cabanya de Gossos,
es durà a terme massivament al llarg del primer any del contracte; sens
perjudici que a banda de la identificació inicial del gruix de la cabanya,
també s’hagin de realitzar identificacions de genotip de nous exemplars
de gossos al llarg de tota la durada del contracte, en els mateixos
termes que es dugui a terme en aquest moment inicial.



La 2a Fase, corresponent a la Identificació d’incívics, s’estendrà des del
moment en què es disposin de les dades del cens i fins a la finalització
del termini contractual.

Abans de la finalització de la vigència del contracte, el contractista sortint, si fos el cas,
haurà de prestar amb la suficient antelació, la col·laboració precisa amb el contractista
entrant a fi de que existeixi continuïtat en el servei i no es produeixin disfuncions del
mateix.
Clàusula 4a. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
El pressupost global del contracte, incloses les seves pròrrogues, és de vint-i-set mil
nou-cents euros (27.900,00 €) IVA no inclòs.
El valor estimat del contracte (VEC), tenint en compte possibles modificacions, és de
vint-i-nou mil euros (29.000,00 €) IVA no inclòs.
Al preu indicat se li afegirà un vint-i-u per cent (21%) en concepte d’Impost sobre el
valor afegit, la qual cosa comportarà un increment respecte del preu màxim de licitació
de sis mil noranta euros (6.090,00 €).
Aquest import, que inclou les dues fases del contracte, amb un pressupost màxim
estimat, per a la 1a fase, de 21.000 € i un pressupost màxim estimat, per a la 2a fase,
de 8.000 €, tindrà el caràcter de màxim; i la retribució del contracte dependrà del
nombre de serveis efectivament prestats, d’acord amb els preus unitaris ofertats pel
contractista.
Els licitadors solament podran formular baixes respecte als dos preus unitaris, que
s’han fixat a l’hora de dur a terme l’estimació econòmica del contracte.
A efectes d’establir la quantia màxima del contracte, s’ha quantificat la cabanya
d’animals dels tres municipis en un total de 1.400 animals. I s’ha fixat el nombre màxim
de mostres d’excrements a analitzar en 500 unitats al llarg de tot el contracte.
FASE 1. IDENTIFICACIÓ CABANYA.
CÀLCUL COST FASE IDENTIFICACIÓ CABANYA
Nombre
Cost unitari del
exemplars
servei
Total
1.400
14,50 €
20.300,00 €

VEC
21.000,00 €
* IVA no inclòs

FASE 2. ANALÍTICA EXCREMENTS. DETECCIÓ D’INCÍVICS
CÀLCUL COST FASE DETECCIÓ D’INCÍVICS
Nombre
Cost unitari del
d’excrements
servei
Total
a analitzar
500
15,20 €
7.600,00 €

VEC
8.000,00 €
* IVA no inclòs

Les empreses licitadores hauran de presentar:
 el cost unitari per les analítiques realitzades a la FASE 1. Identificació de la
Cabanya de Gossos (que inclourà totes les tasques a realitzar en aquesta
fase previstes a la prescripció 3.1-3.7 del PPT).
 el cost unitari per les analítiques realitzades a la FASE 2. Identificació
d’Incívics (que inclourà totes les tasques a realitzar en aquesta fase previstes
a la prescripció 3.8-3.9 del PPT).
Si bé és cert que la Mancomunitat engegarà una campanya amb l’objectiu d’identificar
el màxim nombre possible de cans de cada municipi, l’obtenció del genotip de l’animal
requerirà la col·laboració del propietari, sense que es pugui garantir un mínim
d’actuacions en aquest sentit, en el ben entès que es treballa sobre una estimació, pel
que fa al nombre de gossos / municipi.
Així mateix, l’adjudicatari ha de tenir en compte que la 2a fase del contracte
(Identificació d’Incívics) no s’implantarà fins al moment en que es disposi dels
pertinents Censos Municipals (sens perjudici que aquests puguin anar incorporant
nous membres, amb posterioritat); i que el grau de desenvolupament d’aquesta 2a
fase, resultarà inversament proporcional al grau de civisme que mostri cada població,
sense que es pugui garantir un mínim de mostres a analitzar.
Clàusula 5a. Naturalesa i règim jurídic del contracte.
El contracte tindrà naturalesa jurídica administrativa, com a contracte de serveis,
d’acord amb el que estableix l’article 19.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i es
consideraran compresos dins l’article 10.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en el plec de
prescripcions tècniques, serà d’aplicació la normativa següent:
 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei de contractes del sector públic.
 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la
Llei de contractes que s’indiquen a la Disposició final primera del Reglament
(RGLCAP).
 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).

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis del ens locals (ROAS).
 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.
 Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
 TRLCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.
 Altres disposicions administratives aplicables.
En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
Clàusula 6a. Disponibilitat pressupostària.
A la partida 311/64200 de servei d’identificació de cens caní de l'estat de despeses del
pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2016, supeditada a l’aprovació definitiva
de la modificació de crèdit 2/2016, existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per
atendre les obligacions econòmiques de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
en relació amb aquest contracte, per la present anualitat.
Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener es compromet a consignar pressupostàriament crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses que origini.
Clàusula 7a. Jurisdicció competent.
Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts queden sotmeses
expressament a la legislació de contractes de les administracions públiques i les seves
disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de
dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, es
podrà interposar recurs de reposició i recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
Clàusula 8a. Procediment i forma d’adjudicació.
L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, amb
pluralitat de criteris de valoració, aplicant les mesures de gestió eficient en la tramitació
previstes a l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, que va entrar en vigor el passat 1 de juny.
El procediment de licitació del contracte es publicarà únicament en el Perfil del
contractant de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, a la pàgina
www.mintercar.org; en la mesura que es tracta d’un contracte de serveis amb un valor
estimat inferior a 60.000 €.
A l’anunci hi figurarà la informació i la documentació necessària per participar en la
licitació.
Clàusula 9a. Acreditació de l’aptitud per contractar.
Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la solvència requerida en
aquest plec i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració de les assenyalades a l’article 60 del TRLCSP.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació
objecte del present contracte.
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant la
Mancomunitat i compleixi amb el que preceptua l’article 59 del TRLCSP.
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per
contractar:
–

Que les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis. Cal acreditar que es disposa d’una organització amb elements
personals i materials suficients per l’execució deguda del contracte.

–

Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la
prestació de què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes
exigeix una autorització especial o la pertinença a una determinada
organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que compleixen
aquest requisit.

–

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es
podrà tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació
de la classificació, sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva
disposició, els mitjans de les societats esmentades necessàries per l’execució
del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec, les del plec de prescripcions
tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb la Mancomunitat.
Clàusula 10a. Solvència econòmica, financera, tècnica i professional.
D'acord amb el que estableix l’article 11 del Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, modificat pel Real Decret 773/2015, de
28 d’agost, els licitadors estaran exempts d’acreditar els requisits de solvència, tant
econòmica i financera, com tècnica i professional, en la mesura que el valor estimat
del contracte no excedeix de 35.000 €.
Clàusula 11a. Habilitació empresarial o professional.
Els licitadors hauran de comptar amb l’habilitació empresarial professional que
legament resulti exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del
contracte.
En aquest supòsit, resulta imprescindible disposar d’un laboratori acreditat per ENAC
UNE EN ISO/TEC 17025-2005 pel genotipat caní, tant en mostres de sang, de saliva,
com d’excrements que compti amb la instrumentació necessària per a l’anàlisis d’un
mínim de 80 mostres diàries.
La manca de dita acreditació, de forma fefaent, serà motiu d’exclusió de la plica en
qüestió de la present licitació.
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 Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener.
Clàusula 13a. Lloc i termini de presentació de les proposicions.
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
del termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener. Si l’últim dia del termini fos dissabte, s’entendrà que el termini de
presentació conclou el primer dia hàbil següent.
Les ofertes aniran adreçades a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, Cal
Gallifa, Passeig Gallifa núm. 1 2a planta de Sant Joan de Vilatorrada - 08250.
Les proposicions podran presentar-se al registre de l’ens, en horari de 09:00 a 14:00
hores, de dilluns a divendres, 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.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener no té subscrit cap conveni de col·laboració amb
l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de
presentar-se la proposició en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no
es tindrà com a vàlida aquesta data sinó la d’entrada efectiva al Registre de la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

En cas de presentar-se l’oferta per correu, a l’empara del que disposa l’article 80.4 del
RGLCAP, els licitadors hauran de posar en coneixement de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, abans de finalitzar el termini de presentació de
proposicions, la presentació de la proposició a l’oficina de correus mitjançant un fax o
telegrama 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 deu (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.
Als efectes que preveu l’article 80.4 del RGLCAP, es fa constar que 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 la
següent: mic@mintercar.org.
La remesa de l’anunci per correu electrònic només serà vàlida si compleix amb les
condicions que assenyala l’article 80.4 del RGLCAP.
El contingut del fax, telegrama o correu electrònic s’ajustarà al següent model:
Licitació convocada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per a la licitació del servei
que consisteix en la realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN i posterior identificació
d’incívics.
Presentada proposició el dia
licitador:

. Certificat número

. Nom del

Clàusula 14a. Forma de presentació de les proposicions.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en paper
preferiblement reciclat i imprès per les dues cares, en tres (3) sobres tancats i signats
sobre el tancament pel licitador o per la persona que el representi. Els sobres podran
estar lacrats i en la seva part exterior hi figurarà de manera clara la identificació del
licitador amb el seu nom i cognoms o la raó social de l’empresa, i inclourà
necessàriament un número de fax i una adreça de correu electrònic.
El tres sobres esmentats hauran de contenir la següent documentació:
 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la
clàusula 15ª d’aquest plec.
 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 16ª
d’aquest plec.
 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 17ª
d’aquest plec.
Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi
hagi errors esmenables) o bé, per considerar-la no admesa.
Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris no associats a cap fórmula (ponderables segons un judici de valor).
Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris associats a una fórmula matemàtica de proporcionalitat o criteri
automàtic.

Tota aquesta documentació es presentarà degudament enquadernada i ordenada amb
separadors que facilitin la seva recerca, i anirà precedida d’un índex sistemàtic, signat
pel licitador, en el qual hauran de quedar relacionats tots els documents que la
integren.
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure
cap proposta amb unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o constar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquesta condició implicarà la inadmissió de
totes les propostes subscrites per ell.
Clàusula 15a. Sobre número 1. Documentació administrativa.
El primer sobre, anomenat sobre número 1, portarà com a títol: ‘Documentació
administrativa per prendre part en la licitació per procediment obert del servei que
consisteix en la realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN i posterior
identificació d’incívics’.
Aquest sobre contindrà els documents següents:
a) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que
estableix l’article 146 del TRLCSP, d’acord amb el model establert a l’annex I
d’aquest plec.
(*) En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal
d’empresaris (UTE, en endavant), hauran de presentar una sola oferta i en el
sobre hi inclouran la declaració jurada individualitzada de cada licitador que
integri la UTE i un escrit signat conjuntament pels membres de la UTE, en el
qual s’indiquin els noms, les circumstàncies i el percentatges de participació
d’aquests membres.
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en
el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix, les persones o
empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un representant o
apoderat únic.
b) Indicació de l’adreça de correu electrònic a efectes de notificació. Declaració
d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre
aclariments i ampliacions de la documentació de la proposició presentada,
pràctica de les notificacions relatives a l’adjudicació del contracte i qualsevol
altre tràmit relacionat amb la seva execució, així com també, amb l’aprovació
de factures i el seu pagament, amb plena validesa jurídica.
Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el model establert a l’annex II
d’aquest plec.
c) Acreditació de l’habilitació professional requerida a la clàusula 11a, mitjançant
el corresponent Certificat de laboratori acreditat per ENAC UNE EN ISO/TEC
17025-2005 pel genotipat caní.

Clàusula 16a. Sobre número 2. Oferta tècnica.
El sobre número 2 portarà com a títol: ‘Oferta tècnica relativa als criteris d’adjudicació
ponderables en funció d’un judici de valor, per prendre part en la licitació per
procediment obert del servei que consisteix en la realització d’un cens caní amb
el genotip d’ADN i posterior identificació d’incívics’, i contindrà els documents
següents:
2.1.

DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA DE
GESTIÓ, incloent descripció, funcionament i funcionalitats, amb detall
de l’abast de les cerques, garantia de confidencialitat de les dades, i
adaptació a la plataforma ANICOM.

2.2.

MEMÒRIA TÈCNICA (màxim 5 DIN A4). Memòria tècnica dels treballs
a realitzar en la que s’exposi de forma clara i senzilla la seva proposta
sobre el contingut i desenvolupament dels mateixos, així com dels
mitjans humans i materials necessaris.
En la memòria s’haurà de detallar:
 Proposta organitzativa interna, amb el personal que es
destinarà al compliment del contracte, amb delimitació de les
funcions de cadascun d’ells.
 Descripció dels treballs a realitzar. Es descriuran
detalladament les fases i forma d’execució dels treballs, així
com els mitjans a disposar per al seu desenvolupament.
 Mètodes operatius a seguir per a la realització dels treballs,
incloent la coordinació dels diferents agents interns i externs,
fent especial èmfasis en els mitjans tècnics per a l’assistència
als professionals veterinaris.

2.3.

PROPOSTA DE MILLORES, directament vinculades a l’objecte del
contracte, proposades pel licitador, per a una millor i més eficient
prestació del servei.

Clàusula 17a. Sobre número 3. Oferta econòmica.
El sobre número 3, portarà com a títol: ‘Oferta econòmica que es presenta per prendre
part en la licitació per procediment obert del servei que consisteix en la realització
d’un cens caní amb el genotip d’ADN i posterior identificació d’incívics’, i
contindrà:
La proposta es presentarà subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com annex III
al present plec, degudament signada, i inclourà:
2.4.

OFERTA ECONÒMICA, que inclourà els dos preus unitaris a aplicar
en cadascuna de les prestacions del contracte:


PREU UNITARI pel servei d’alta d’un exemplar al cens
caní mitjançant genotipat genètic (inclou el conjunt de les
tasques compreses entre els punts 3.1 i 3.7 del PPT).



PREU UNITARI pel servei d’anàlisis per a la identificació
d’incívics (inclou el conjunt de tasques detallades entre
els punts 3.8 i 3.9 del PPT).

2.5.
2.6.

MILLORA DEL TERMINI DE RECOLLIDA DE MOSTRES EN LA
FASE 1.
MILLORA DEL TERMINI DE RECOLLIDA DE MOSTRES EN LA
FASE 2.

Clàusula 18a. Mesa de contractació.
La Mesa de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona, apartat
10 del TRLCSP, estarà integrada pels membres següents:
President. Serà president de la Mesa, el President de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener i Alcalde de Súria, que podrà ser substituït per qualsevol
altre representant/a de la Mancomunitat, a proposta seva.
Vocals. Seran vocals de la Mesa:
• La Cap de Serveis de la Mancomunitat, o persona en qui delegui.
• El/la tècnic/a de Medi Ambient, o persona en qui delegui.
• La Interventora de la Mancomunitat, o funcionari/a que la substitueixi.
Secretari. Actuarà com a secretària de la mesa la Secretària de la Mancomunitat, o
funcionari/a que la substitueixi.
Clàusula 19a. Qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1.
L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions es qualificarà la
documentació inclosa en els sobres número 1. Si s’observessin deficiències
esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per esmenar-les.
La notificació s’entendrà vàlidament cursada per la remissió d’un fax al número que el
licitador hagués assenyalat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça
indicada pel licitador. Si les deficiències observades no fossin esmenables, la
qualificació serà negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
Clàusula 20a. Valoració dels sobre número 2.
L’obertura dels sobres número dos es durà a terme el cinquè (5è) dia hàbil següent al
de l’acabament del termini de presentació de proposicions.
Si algun licitador fes ús de la facultat de presentar la seva proposició per correu,
d’acord amb el que preveuen la clàusula 13ª d’aquest plec i l’article 80.4 del RGLCAP,
l’acte d’obertura de proposicions s’ajornarà per celebrar-se el quinzè (15è) dia hàbil
que segueixi a l’últim del termini de presentació de proposicions i que no fos dissabte,
llevat que la totalitat de les proposicions presentades per correu arribin abans d’haver
transcorregut 10 dies hàbils des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, cas en el qual, s’aplicarà el règim previst al paràgraf primer d’aquesta
clàusula.
A l’empara de l’article 8.f) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, la documentació continguda en els sobres número
2, els quals contenen els documents relatius als criteris no quantificables
automàticament, es lliurarà als serveis tècnics de la Mancomunitat, a l’efecte d’emissió
d’informe i puntuació dels diferents criteris de valoració, i posteriorment, a la vista
d’aquest informe, la mesa valorarà les ofertes contingudes en els sobres núm. 2.

Clàusula 21a. Obertura dels sobre número 3 i proposta d’adjudicació.
L’obertura dels sobres número tres es celebrarà, en acte públic, a la seu de la
Mancomunitat, prèvia convocatòria publicada al Perfil del contractant.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències esmenables i
les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l’exclusió.
A continuació, s’exposarà per part del President de la mesa la puntuació obtinguda per
cadascuna de les ofertes en relació amb els criteris no quantificables automàticament.
I finalment, s’obriran els sobres número 3 dels licitadors i es llegiran les ofertes
econòmiques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta que reculli
de manera breu les incidències.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:
−

Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que la Mancomunitat estimi fonamental per
considerar l’oferta econòmica.

−

No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.

−

Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.

−

Variïn substancialment el model de proposició establert.

La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients podrà
ser esmenada en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació
verbal de l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte
d’obertura de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no
acceptació de l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.
Clàusula 22a. Criteris d’adjudicació.
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 130
punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents:

CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR
Criteris
2.1.

Plataforma de gestió

30 Punts
Puntuació
màxima
20 punts

Es ponderarà a raó de:

2.2.

-

Claredat i senzillesa en la utilització de la plataforma,
fins a 5 punts.

-

Facilitat i rapidesa en les cerques, fins a 5 punts.

-

Garantia de confidencialitat amb diferents drets/nivells
de consulta, fins a 10 punts.

Memòria tècnica
5 punts
Es valorarà la proposta d’organització, el detall dels treballs
a realitzar, els mètodes operatius, i l’adaptació a l’ANICOM.

2.3
Millores
5 punts
Es valoraran aquelles propostes que puguin optimitzar al
servei objecte de licitació, i les millores que el licitador pugui
ofertar en benefici global del projecte, sempre que tinguin
relació directa amb l’objecte del contracte i no suposin cap
cost ni càrrega econòmica per la Mancomunitat.

CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT
Criteris
2.4.

Oferta econòmica


PREU UNITARI pel servei d’alta d’un exemplar al
cens caní mitjançant genotipat genètic (inclou el
conjunt de les tasques compreses entre els punts
4.1 i 4.7 del PPT), fins a 70 punts, a raó de 5 punts
per cada 0,5 € de baixa en referencia al preu màxim
fixat en 14,50 € IVA no inclós.



PREU UNITARI pel servei d’anàlisis per a la
identificació d’incívics (inclou el conjunt de tasques
detallades entre els punts 4.8 i 4.9 del PPT), fins a 5
punts, a raó de 5 punts per cada 0,5 € de baixa en
referencia al preu màxim fixat en 15,20 € IVA no
inclós.

100 Punts
Puntuació
màxima
75 punts

2.5.

Millora en el termini de recollida de mostres FASE 1

15 punts

A raó d’un punt per cada 24h d’antelació respecte al
termini, de 15 dies, estipulat a la prescripció 3.3 del PPT.

2.6.

Millora en el termini de recollida de mostres FASE 2

10 punts

A raó de cinc punts per cada 24h d’antelació respecte al
termini, de 48 hores, estipulat a la prescripció 3.8 del PPT.

L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels
criteris indicats en aquesta clàusula.
En cas d’empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin resultat
empatades en primer terme, d’acord amb la mecànica que estableixi la mesa de
contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ.
Clàusula 23a. 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 22a i identificant
l’econòmicament més avantatjosa.
Clàusula 24a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
L’òrgan de contractació, en vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, i
classificades per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:
a) DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador.
Si es tracta d’una persona física, fotocòpia compulsada o legitimada del seu
DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi reglamentàriament.
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 és 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
RGLCAP.
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 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.
Qualsevol altra documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar o de
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte.
En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre 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, d’acord amb el model que s’adjunta
com a annex IV.
L’òrgan de contractació ha de consulta 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
solvència, l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si s’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.
b) CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA que, si escau, sigui procedent.
c) CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL.
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria
pressupostària, la presentació de la proposta per l’interessat per concórrer en el
present procediment de contractació comporta l’autorització a l’òrgan gestor per
a demanar els certificats a emetre pels òrgans de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
referents al compliment de les obligacions tributàries i socials.

d) 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.
Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, es procedirà en aquest cas a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes (art. 151.2 del TRLCSP).
En aquest cas la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener derivarà responsabilitats
contra el licitador que per aquesta causa no permetés l’adjudicació del contracte a la
seva oferta. Aquesta indemnització serà com a mínim equivalent a la diferencia de
valor entre la primera oferta seleccionada i la que finalment resulti adjudicatària.
L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de
prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del
TRLCSP, així com en causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les
amb posterioritat a la seva formalització).
Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el
termini assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat
en prohibició de contractar segons el que preveu l’article 60.2. d) TRLCSP.
Clàusula 25a. Garantia definitiva.
La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu d’adjudicació del contracte
(calculat en base als preus unitaris ofertats pel licitador i l’estimació de serveis prevista a la
clàusula 4a, això és, un màxim de 1.400 animals, en la fase d’identificació de la cabanya i 500
mostres, en la fase de detecció d’incívics) i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans

previstos en els articles 96.1 del TRLCSP i 55 i següents del RGLCAP.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 96.2 del TRLCSP (modificat per l’article 44
de la Llei 14/2013), l’esmentada garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el
preu practicada sobre la primera factura, en el moment de la seva aprovació, si així ho
ha sol·licitat el contractista, fent constar expressament que per fer efectiva la garantia
definitiva del contracte s’opta per la via de la retenció de part del preu facturat
(mitjançant l’annex V).
La Tresoreria de la Mancomunitat emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del
dipòsit, en el moment d’aprovació de la 1a factura.
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 quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en
cas contrari en causa de resolució.
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu contractual
experimenti una variació, la garantia haurà de ser reajustada, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat. Aquest reajustament s’haurà de produir en el
termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a
l’adjudicatari l’acord de modificació.

Clàusula 26a. Adjudicació.
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents
a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 24a.
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 151.4 del TRLCSP.
És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté
l’article 153 del TRLCSP.
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 156.3
del TRLCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, es pot efectuar electrònicament a l’adreça
que els licitadors hagin designat al presentar les seves proposicions, en els termes que
estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 112 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos
aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls.
Clàusula 27a. Retorn de documentació.
Als licitadors que no resultin adjudicataris se’ls concedeix un termini d’un (1) any,
comptat des de la data de recepció de la notificació d’adjudicació, per tal de retirar els
protocols notarials i altra documentació original de la seva plica. Transcorregut aquest
termini sense haver sol·licitat la devolució d’aquesta documentació, la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener podrà procedir a la seva destrucció, sense realitzar cap
altra comunicació a l’interessat.
Clàusula 28a. Formalització del contracte.
El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu de manera que s’ajusti
amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No 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 en què es formalitzi el contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es 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:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació.
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública
de la seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb
poder suficient.
La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de quinze dies hàbils
comptats des del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de
l’adjudicació.
La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 del
TRLCSP.
EI OBGACION

CAPÍTOL IV. RÈGIM DE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Clàusula 29a. Prerrogatives de l’Administració.
La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ostentarà les prerrogatives d’interpretar
el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint, en tot cas,
l’audiència al contractista.
Clàusula 30a. Confidencialitat.
Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació
i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les
ofertes, en especial el que respecta als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta
informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
tota aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte.
Clàusula 31a. Política de protecció de dades.
En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal,
l’adjudicatari, i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i
molt especialment, a allò que preceptuen els seus articles 12 (accés a dades per
compte de tercers) i 10 (secret professional).
Així com els articles 20, 21 i 22 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pels
quals s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, en relació amb les
dades personals a les quals es tingui accés durant la vigència de la pòlissa. L’empresa
adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs guardaran secret professional
sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tingui accés o
coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran comunicades a
tercers excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment de les
obligacions contractuals. L’obligació de secret subsistirà un cop finalitzat l’encàrrec.
No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport resultant de
l’execució de l’encàrrec un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener o ho destruirà.
Així, el licitador es compromet a utilitzar les dades a que tingui accés en virtut del
contracte adjudicat únicament per a la seva finalitat, sense cedir-les, comunicar-les,
transmetre-les ni posar-les a disposició de tercers.

Clàusula 32a. Principis ètics i regles de conducta.
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el
seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte
dels quals tingués coneixement.
f.

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici
econòmic en interès propi.

g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.

h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
i.

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior
per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el
seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la
licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.
Clàusula 33a. Obligacions generals del contractista.
Seran obligacions del contractista, les següents:
a) Prestació del servei. Prestar el servei que constitueix l’objecte del contracte
d’acord amb el que disposa el present plec de clàusules administratives i allò
que preveu el plec de prescripcions tècniques.
b) Personal. Complir amb les obligacions vigents en cada moment en matèria
laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.
Durant la vigència del contracte, el contractista disposarà del personal necessari
per cobrir totes les exigències que es derivin de la prestació del servei contractat.
El servei haurà de ser plenament operatiu en cada moment, no podent-se
al·legar motius de falta de recursos personals, tècnics o materials, per justificar
la manca d’operativitat.
Les baixes, permisos i absències de personal, per qualsevol motiu o
circumstància, i les vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb
personal suplent, a càrrec exclusiu del contractista, de manera que, en cap
moment de la prestació del servei pugui quedar desatesa.
El personal, que presti el servei objecte de contractació, treballarà per compte
de l’adjudicatari i haurà d’estar afiliat al règim general de la Seguretat Social.
El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable, davant
del personal, del compliment de la legislació que regula les relacions laborals,
Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni col·lectiu que
correspongui.
El contractista té l’obligació ineludible de pagar al personal el salari, plusos i
indemnitzacions laborals del conveni col·lectiu aplicable, així com també realitzar
les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. L’endarreriment en
l’abonament de les retribucions salarials podrà constituir una falta molt greu del
contractista.

L’adjudicatari haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per la
Mancomunitat, tota la informació que permeti identificar els responsables de
cada treball. La Mancomunitat es reserva el dret de revisar en qualsevol
moment la documentació acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari
de les obligacions socials.
c) Indemnització per danys a tercers. Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis
que causi amb ocasió de l’execució del contracte d’acord amb el que disposa
el TRLCSP i el que preveu la clàusula 36a d’aquest plec.
d) Modificació, cessió i subcontractació. Obtenir l’autorització municipal prèvia,
per a la modificació de prestacions i per a la cessió o subcontractació.
L’adjudicatari no podrà variar l’objecte ni el contingut de les prestacions que
integren el contracte, ni cedir-les o subcontractar-les total o parcialment amb
tercers, llevat que compti amb la prèvia autorització expressa de la
Mancomunitat.
En el supòsit que l’adjudicatari subcontracti o cedeixi total o parcialment les
prestacions sense el preceptiu permís de la Mancomunitat, figurarà davant
l’administració municipal com a únic responsable a tots els efectes, sens
perjudici del règim sancionador que li pugui ser aplicat.
L’adjudicatari no podrà concertar en cap cas l’execució parcial del contracte
amb persones que figurin suspeses o inhabilitades per a contractar amb
l’Administració pública.
Clàusula 34a. Condicions especials d’execució.
El contractista ha de disposar, al llarg de tota la vigència del contracte, d’un laboratori
acreditat per ENAC UNE EN ISO/TEC 17025-2005 pel genotipat caní tant, en mostres
de sang, de saliva, com d’excrements que compti amb la instrumentació necessària
per a l’anàlisis d’un mínim de 80 mostres diàries.
El contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que
s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals
aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment,
tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i
millorar la protecció social.
Clàusula 35a. Obligacions generals de la Mancomunitat.
Seran obligacions generals de la Mancomunitat:
a) Pagar la retribució corresponent per la prestació del servei.
b) Indemnitzar al contractista pels danys i perjudicis ocasionats en cas
d’incompliment per part de la Mancomunitat de les obligacions del contracte.
c) Facilitar al contractista l’accés a les mostres objecte d’anàlisi i als equipaments
municipals, si fos necessari, per al normal desenvolupament del servei.

d) Atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui realitzar
correctament la prestació del servei.
Clàusula 36a. Assegurança de Responsabilitat Civil.
El contractista haurà de mantenir en vigor una ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL, per riscos professionals, que cobreixi totes les
responsabilitats per danys i perjudicis, personals i materials, que es puguin ocasionar a
la Mancomunitat o a tercers, per l’adjudicatari o el seu personal en l’execució del
contracte, amb un capital mínim de 300.000 €.

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 37a. Retribució del preu i facturació.
La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, en contraprestació del contracte
adjudicat, abonarà al contractista la quantitat de serveis efectivament prestats d’acord
amb el preu que resulti de l’acord d’adjudicació, amb caràcter mensual.
Les mostres que es poguessin malmetre a causa d’una actuació negligent en les
obligacions del contractista (a causa de la demora en la recollida, el trencament de la
cadena de fred, o la mala manipulació/contaminació de la mostra), i que no puguin ser
objecte d’anàlisi amb resultat concloent, no podrà ser objecte de facturació en cap cas,
sens perjudici de la imposició al contractista de la sanció pertinent.
Les factures es presentaran en un format ajustat als requeriments establerts per la
legislació vigent, i inclouran, com a mínim, el detall dels serveis prestats.
En compliment del previst a la Disposició Addicional 33a del TRLCSP, cal identificar,
com a òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, la
Intervenció de Mancomunitat, i com a òrgan de contractació, la Presidència de la
Mancomunitat.
Clàusula 38a. Revisió dels preus.
En aplicació del règim jurídic de revisió de preus sorgit com a conseqüència de la
Disposició Addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2014, i la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació
de l’Economia Espanyola, no es preveu fórmula o sistema de revisió del preu del
contracte.
Clàusula 39a. Supervisió del contracte. Inspecció i vigilància.
1. Contingut de la facultat. Correspon a la Mancomunitat vetllar pel correcte
funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats
d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte per part del contractista.
2. Exercici. L'exercici d'aquestes facultats s'efectuarà pels funcionaris o personal
que designi la Mancomunitat, i el contractista haurà de posar a la seva disposició
els elements necessaris per tal que la puguin acomplir.
Totes les observacions, suggeriments o ordres que els òrgans intermunicipals
dirigeixin a l’adjudicatari, hauran de formalitzar-se mitjançant ofici o notificació.
Així mateix, el contractista consultor informarà per escrit sobre qualsevol aspecte
concret dels treballs quan així li sigui requerit pel tècnic municipal supervisor.
L’adjudicatari queda obligat a assistir a totes les reunions que es creguin
necessàries pel seguiment del projecte al llarg de la seva execució, a aixecar
acta d’aquestes reunions i a lliurar-la al tècnic municipal supervisor en el termini
d’una setmana comptada a partir de la data en què hagi tingut lloc.
3. Tècnic supervisor. La Mancomunitat designa com a tècnic supervisor d'aquest
contracte el Tècnic/a de Medi Ambient i/o el Gestor del Servei de neteja viària.

Aquest tècnic municipal haurà de conformar les factures que presenti
l’adjudicatari, o en el seu cas emetre informe desfavorable, degudament justificat.
Clàusula 40a. Responsabilitat del contractista.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte, i està obligat a indemnitzar a la
Mancomunitat o a tercers els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de
les operacions o activitats que comporta l’execució del contracte.
Clàusula 41a. Període garantia, compliment del contracte i devolució.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat la totalitat del seu
objecte, d’acord amb els termes que es deriven d’aquest plec de condicions i de la
normativa d’aplicació, a satisfacció de l’administració contractant.
Clàusula 42a. Modificació del contracte.
A banda dels supòsits previstos al TRLCSP, a tenor de l’article 9 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, el contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar
prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per l’Administració. El límit màxim
global d’una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte.
En el supòsit que un nou municipi de la Mancomunitat decideixi adherir-se a la
proposta i implantar el servei en el seu terme municipal, el contracte s’ampliarà pel que
fa al nombre de prestacions i el seu àmbit d’aplicació, mantenint-se pel que fa a la
resta, en els mateixos termes i condicions.
Clàusula 43a. Penalitzacions per incompliment del termini d’execució del
contracte.
L’endarreriment en l’execució del contracte per causes imputables al contractista podrà
ser motiu de penalització, d’acord amb el règim previst a l’article 212.4 del TRLCSP.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació i la Mancomunitat podrà
optar indistintament entre la resolució del contracte o la imposició de la penalització
prevista.
Quan la suma de les penalitzacions imposades al contractista, ja sigui per
incompliment total o parcial de termini d'execució, arribi a un import equivalent al 20%
del preu del contracte, es produirà necessàriament la seva resolució, sens perjudici de
la facultat d'opció que tindrà atribuïda la Mancomunitat en supòsits d'imports inferiors
d'acumulació de penalitzacions.
Clàusula 44a. Altres penalitzacions
A. Infraccions lleus
Es qualifiquen de lleus les infraccions següents imputables al contractista:

-

La demora no justificada en l’aportació dels resultats i / o les dades de
de l’empremta, del cens, o les analítiques posteriors.

-

La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en
general, sol·licitats per la Mancomunitat en la comesa de control de la
prestació del servei.

-

Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en
el present plec i el plec de prescripcions tècniques, i no resulti tipificada
com infracció greu o molt greu.

Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 600,00€
B. Infraccions greus
Es qualifiquen de greus les infraccions següents imputables al contractista:
-

La interrupció en la prestació del servei per causa imputable al
contractista, per un termini no superior a 10 dies. La interrupció del
servei per un termini superior a 5 dies, sense causa justificada.

-

No facilitar els materials i elements necessaris per a gestionar i prestar
el servei.

-

La manca de compliment dels horaris / terminis de recollida i anàlisi de
les mostres establerts en aquest plec, en el plec de prescripcions
tècniques, la proposta del contractista o l’ordenat per l’Administració
competent, que puguin desvirtuar i invalidar la mostra .

-

L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al servei o
les ordres i indicacions assenyalades per la Mancomunitat.

-

La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures
correctores indicades per la Mancomunitat.

-

Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària
autorització de la Mancomunitat.

-

Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o
n’alterin greument la seva qualitat sense arribar a la paralització.

-

L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre,
documentació acreditativa del compliment de les obligacions laborals i
de seguretat social, declaracions o documents similars de caràcter
preceptiu.

-

Posar dificultats a les tasques de control de l’administració, com ara la
negativa a lliurar la documentació requerida o l’impediment de l’actuació
dels inspectors.

-

La reiteració d’infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet
d’incórrer en tres o més infraccions lleus en el període d’un any.

Cada infracció greu se sancionarà amb una multa de fins a 1.500,00 €
C. Infraccions molt greus
Es qualifiquen de molt greus les infraccions següents imputables al contractista:
-

L’abandonament del servei sense causa justificada.

-

La interrupció del servei per un termini superior a 10 dies, sense causa
justificada.

-

El falsejament de les dades lliurades a l’administració.

-

La interrupció total o parcial del servei de forma continuada i regular,
llevat de casos de força major.

-

Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la
salut pública.

-

La no subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en el
plec.

-

La vulneració del deure de guardar el secret professional així com el
secret de les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa
de les activitats que es realitzin en la prestació del servei (Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre).

-

L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de la Mancomunitat,
o el fet d’impedir que pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i
de control que li són pròpies

-

La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement
d’una situació que comporti una repercussió greu per al servei o perill
greu per als ciutadans.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a la
clàusula 34a d’aquest plec.

-

La reiteració d’infraccions greus. Es considerarà reiteració el fet
d’incórrer en tres o més infraccions lleus en el període d’un any.

Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 2.900,00€
Clàusula 45a. Sancions.
Les sancions a imposar seran les següents:
a) Multa, a imposar en qualsevol cas.
b) Extinció del contracte, en cas d’infraccions molt greus.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte
els criteris objectius i subjectius següents:



L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.



La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.



El benefici derivat de l’activitat infractora.



La naturalesa dels perjudicis causats.



La reincidència.



El grau de malícia del causant de la infracció.



El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.

Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, la Mancomunitat
prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.
Quan una actuació negligent per part del contractista, malmeti la mostra o m’impedeixi
el seu anàlisi, el servei no podrà ser objecte de facturació en cap cas, sens perjudici de
la imposició de la sanció pertinent.
Clàusula 46a. Pagament de les multes i/o responsabilitats.
Serà competent per a la imposició de les multes l’òrgan de contractació, a proposta
dels serveis tècnics municipals, prèvia audiència al contractista.
Les multes indicades a la clàusula anterior i les indemnitzacions que s’hagin imposat a
l'adjudicatari, es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació,
sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al seu
pagament:
1r. Deducció en la factura que pugui aprovar l’òrgan competent de la
Mancomunitat després de la imposició de la multa i/o indemnització, encara que
l'adjudicatari hagi transmès el dret de cobrament de la factura tal com preveu
l’article 218 del TRLCSP.
2n. Quan no sigui possible deduir la multa i/o indemnització de la factura o
quan l’import d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en
l’import necessari per cobrir la multa i/o indemnització proposada. A tal efecte,
l'adjudicatari haurà de completar la garantia incautada.
3r. Quan l’abonament de l’import de les multes i/o indemnitzacions no quedi
cobert en la seva totalitat per la garantia definitiva, la Mancomunitat podrà
utilitzar els mitjans d’execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que
siguin exigibles per part de la Mancomunitat.

Clàusula 47a. Causes de resolució del contracte.
A banda de les causes de resolució enumerades pels articles 223 i 308 del TRLCSP,
seran causes de resolució del contracte les següents:
a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el vist-i-plau de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per la Mancomunitat de les dades
o documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació, o durant el termini
de prestació del contracte.
c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb
les Administracions Públiques enumerades a l’article 60 del TRLCSP amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte.
d) La reiteració en la comissió d'infraccions molt greus.
La resolució del contracte tindrà els efectes que determinin els articles 225 i 309 del
TRLCSP.
Sant Joan de Vilatorrada, 7 de novembre de 2016.

ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DEL LICITADOR

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 146 DEL TRLCSP

En/Na............................................................................................................................amb
DNI......................................... actuant en nom propi / en representació de l’entitat
mercantil..............................................................................................................., segons
l’escriptura pública autoritzada pel Notari.................................................., en data
........................................, i número de protocol.............................de poder validada que
adjunto, provista del CIF...............................................................amb domicili a
...............................................................................................................................................
..................................en qualitat de licitador en el procediment obert per la contractació
del servei que consisteix en la realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN i
posterior identificació d’incívics, DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents per
actuar en representació de l’entitat licitadora, que reuneix totes i cadascuna
de les condicions establertes legalment.
 Que l’entitat que representa disposa de la personalitat jurídica i la capacitat
d’obrar suficient per concorre a la licitació.
 Que no incorre en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb
el sector públic, previstes en l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret 3/2011, de 14 de
novembre.
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional exigida en els termes
previstos al Plec de clàusules administratives, i que es compromet a adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al
compliment del contracte.
 Que no té cap tipus de deute amb la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener.
 Que accepta íntegrament el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, i es compromet a complir les obligacions
especificades en dit document.

[Lloc, data i signatura]

ANNEX II
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS
ELECTRÒNICS

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS EN
LA LICITACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA REALITZACIÓ D’UN CENS
CANÍ AMB EL GENOTIP D’ADN I POSTERIOR IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS PER A
LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER

Sr./Sra. ...................................................................... amb DNI núm. .......................... ,
en representació de ......................................................................... ...........................
......................................................................................... , NIF núm. ..........................
domiciliada a .................................................................................... ...........................
DECLARO
Que en concordança amb la disposició addicional 15a del Text refós de la Llei de
contractes el sector públic i el plec de clàusules administratives que regeix el
contracte, la societat mercantil que represento accepta com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta contractació
(comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats
amb l’execució, el correu electrònic següent:

Correu electrònic:
[Lloc, data i signatura]

ANNEX III
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA REALITZACIÓ D’UN
CENS CANÍ AMB EL GENOTIP D’ADN I POSTERIOR IDENTIFICACIÓ D’INCÍVICS
PER A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER

En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm..................................................pis.....
........................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
assabentats del procediment obert per a la contractació del servei que consisteix en
la realització d’un cens caní amb el genotip d’ADN i posterior identificació
d’incívics, acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives i al
Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes
legals que regulen la contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina l'article 60
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
I formula la següent:
1. OFERTA ECONÒMICA:
Preu IVA
no inclòs

21% IVA

PREU
TOTAL

Fase 1.

Identificació de la Cabanya de
Gossos( 1)
Fase 2.

Identificació d’Incívics( 2)

2. MILLORES:


en el termini de recollida de mostres FASE 1



en el termini de recollida de mostres FASE 2

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
1

No seran acceptades les ofertes superiors a 14,50 € IVA no inclòs.

2

No seran acceptades les ofertes superiors a 15,20 € IVA no inclòs.
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ANNEX IV
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE
FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS

MC2016030CNTSE008.docx

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Expedient de contractació al qual es
Generalitat de Catalunya:
concorre:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten
a la present declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre
en data ________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX V
GARANTIA DEFINITIVA
MITJANÇANT RETENCIÓ EN EL PREU
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU

Sr./Sra. .................................................................. amb DNI núm..... ......................... ,
en representació de........................................................................................................
......................................................................................... , NIF núm. .........................
domiciliada a .................................................................................... ..........................
MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 96.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, l’entitat que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia
definitiva del contracte mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera
factura, en el moment de la seva aprovació.
SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de
la primera factura, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import
suficient per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del
contracte.
[Data i signatura]

