Perfil del contractant del Consorci Localret: http://www.localret.cat/perfil-delcontractant
PLEC
DE
CLAUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
"TIPUS"
REGULADORES DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT, L'ADJUDICACIÓ
DELS QUALS ES DURÀ A TERME MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT DE LICITACIÓ.
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1. De conformitat amb l’article 9 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic a (en endavant LCSP), és objecte d'aquest contracte de
subministrament el següent:
(la compra, arrendament financer, arrendament amb o sense opció de compra, adquisició de
productes o béns mobles i adquisició o arrendament d’equips i sistemes de telecomunicacions
o per al tractament d’informació, els seus dispositius i programes. Cal tenir en compte que
l’adquisició de programes d’ordinador “a medida” són contracte de serveis. El manteniment
d’equips i sistemes, programes es consideren contractes de subministrament quan es contracte
de forma conjunta amb el subministrament i/o arrendament)...

2. Als efectes del que disposa l’article 67.2-a) del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 (en
endavant RGLCAP), en la present contractació s’estableixen
les següent
codificacions:
CPA: _______
3. Als efectes del que disposa l’article 22 LCSP, les necessitats administratives a
satisfer amb la present contractació estan recollides a ......................................(plec
tècnic/memòria/ o document alternatiu que es trobi a l’expedient de contractació).
SEGONA.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ,
CONTRACTE.

PREU I

VALOR ESTIMAT DEL

1. El pressupost base o màxim en vers al qual es presentarà oferta, i que cal considerà
com a valor estimat del contracte, es fixa en ...... euros, més l’import de ......... euros en
concepte d’IVA ( ...%) i, per tant, amb un pressupost de licitació de ......... euros.
2. El preu definitiu serà aquell que resulti del pressupost proposat a la baixa per part
del licitador que resulti adjudicatari, d’acord amb la seva proposició econòmica, que ha
de indicar sempre com a partida independent l’import de l’IVA a suportar per
l’Administració.
3. Per fer front a aquesta despesa hi ha crèdit suficient en el Pressupost del Consorci,
concretament en les partides pressupostàries i imports respectius següents:
............... .........

TERCERA.- TERMINI, LLOC I VERIFICACIO DEL SUBMINISTRAMENT
1. L’adjudicatari està obligat a lliurar l’objecte del contracte de subministrament en el
termini de ........a ...... (lloc de lliurament, dia i hora aproximada).
(Possibilitat d’establir terminis parcials en la realització de l’objecte del contracte, sempre i
quan s’admetin lliuraments fraccionats).
2. El lliurament total o parcial exigirà en tot cas un acte de recepció formal i positiu de la
Corporació en el termini d’un mes a comptar des d’aquell.
3. Llevat pacte en contrari, totes les despeses de lliurament i transport aniran per compte i
càrrec de l’adjudicatari.
QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES.
Les condicions a què haurà de subjectar-se l'execució del contracte, així com els drets
i obligacions de les parts al respecte, són les següents:
1) El contracte s'executarà amb subjecció a les presents clàusules administraves
particulars, a les generals que hi puguin haver aprovades i a les prescripcions tècniques
que, si s’escau s’hagin elaborat, i d'acord amb les instruccions que per la seva
interpretació doni al contractista el Consorci LOCALRET mitjançant els seus delegats i/o
representants.
2) Tanmateix, seran obligatòries per al contractista les millores d’execució que pugui
oferir en el procés de selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix, i sempre
que es considerin acceptables per part dels responsables tècnics de LOCALRET.
3) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels bens subministrats, així com
de les conseqüències que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.
En aquest sentit, l’administració podrà segons la naturalesa dels béns objecte del
contracte, realitzar les proves, anàlisis o assaigs que estimi pertinents, a efectes de la
inspecció dels béns.
4) El contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix la responsabilitat
civil i les obligacions fiscals que es derivin del compliment o incompliment contractual. El
contractista està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
d’import mínim …… euros, que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers d’acord amb
l’article 198 LCSP, la qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i el
període de garantia establert.

5) El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així com la
normativa interna del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-ne l’esmentat
compliment a requeriment de LOCALRET.
6) El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant
tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per
la normativa vigent.
7) En relació al desenvolupament de l’objecte contractat, si han de concórrer en el
mateix espai o equipament treballadors de LOCALRET i/o treballadors d’altres empreses
o administracions adherides, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de
coordinació d’activitats empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es
portaran a terme les accions i es lliurarà la documentació que LOCALRET determini
segons procediment intern aprovat a l’efecte.
8) LOCALRET lliurarà l’avaluació de l’equipament i/o normes de seguretat que s’hagin
pogut establir respecte al mateix o a la tasca a desenvolupar i mesures d’emergència si
és el cas.
9) El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en
l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com
a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per
la Corporació.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà
cap responsabilitat per a la Corporació contractant.
Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
10) La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o
funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i LOCALRET.
11) El contractista no podrà traspassar ni cedir els drets que li confereix aquest
contracte sense l’autorització de l’òrgan competent de LOCALRET i dins els supòsits
previstos a l’article 209 LCSP
En tot cas, el contractista haurà d’aportar una relació del personal contractat afectat
per la subrogació.

12) El contractista, quan així s'estableixi expressament a les Clàusules Particulars, estarà
obligat a presentar una proposta de programa de treball.
13) El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que,
no sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
14) El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial,
les contingudes a l’article 12, números 2 a 4 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A tal efecte, s’obliga a
implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la
seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament, aprovat per RD
1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999
d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es
continguin les dades personals objecte de tractament.
...) ….
....) …. (Possibilitat d’establir o concretar, si s’escau, quina part o percentatge de
l’objecte del contracte pot ser subcontractat.)
....)
…. (Possibilitat de concretar el lloc de lliurament dels informes, estudis,
avantprojectes i projectes o del lloc de prestació o lliurament del servei objecte del
contracte.)
.....) .... (Possibilitat d’establir condicions especials d’execució) Així mateix s’estableixen
les següents condicions especials d’execució: ----------------------- (que són de caràcter
medi ambiental o social i s’hauran d’acord amb l’article 102 s’han de traslladar
l’anunci de licitació i ser recollir en el contracte).
CINQUENA.- FORMA DE PAGAMENT.
1. El pagament del preu podrà realitzar-se d'un sol cop o mitjançant el sistema
d'abonaments fraccionats contra lliurament o fraccionament o amb posterioritat a
aquestes.
2. L'òrgan de contractació, en el moment de resoldre l’adjudicació del contracte, podrà
a més autoritzar el pagament fraccionat del preu, en períodes ….. (mensuals i d'igual
import).
3. ...(Quan raons tècniques o econòmiques motivades a l’expedient ho aconsellin es
podrà establir que el pagament del preu total dels béns a subministrar consisteixi part en
diner i part en el lliurament d’altres béns de la mateixa classe sense que, en cap cas,
l’import d’aquests no pugui superar el 50 % del preu total, d’acord amb l’article 270
LCSP).

SISENA.- REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS
En el present contracte, no procedeix la revisió de preus ja que el termini d’execució és
inferior a un any (o pels motius que a l’expedient es determinin).

ALTERNATIVA 1 quan s’estableix revisió i aquesta es faci d’acord amb la variació
de l’IPC:
De conformitat i dins dels requisits i límits que regulen els articles 77 a 82 de la LCSP,
en la present contractació s’aplicarà l’actualització de preus segons l’índex de preus al
consum (IPC), corregit en un 0,85, en virtut de l’article 78.3 LCSP que estableix la
revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l’índex adoptat.
ALTERNATIVA 2 quan s’estableix revisió i aquesta es vulgui fer amb formula
polinòmica:
1. De conformitat i dins dels requisits i límits que regulen els articles 77 a 82 de la LCSP,
en la present contractació s'aplicarà la revisió de preus següent:
....(Cal reproduir la fórmula polinòmica escollida) ..........
2. En cas de demora en la execució, els índex de preus a tenir en compte són els que
corresponguin a les dates establerts al contracte per a la realització del
subministrament dintre de termini, excepte quan els que corresponguin al període reial
d’execució produeixin un coeficient inferior.

SETENA.- CAPACITAT
1. Podran concórrer en aquest procediment i celebrar aquest contracte les persones
naturals i jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar i que acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb la clàusula següent, que no
es trobin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb
l'Administració Pública, previstes en l'article 49 LCSP.
2. Les persones jurídiques acreditaran la seva capacitat d’obrar de conformitat amb el
que estableix l’article 61 LCSP.
3. El contracte s'atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació
temporal d'empresaris constituïda a l'efecte que s'obligui de forma solidària davant de
LOCALRET i compleixi amb el que preceptua l'article 48 LCSP, en relació amb l'article
24 RGLCAP.

VUITENA.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

1. Serà necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica per poder dur a
terme els serveis objecte de contractació.
2. D’acord amb l’article 51.2 i 64 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera, a acreditar mitjançant l’aportació dels següents mitjans: (caldrà concretar
quin o quins dels mitjans previstos s’haurà d’aportar d’acord amb l’objecte del contracte i
fer-ho constar en l’anunci de licitació)
A) .....................
B) .....................
C) ....................
D) ....................
3. D’acord amb l’article 51.2 i 67 de la LCSP són requisits mínims de solvència tècnica
a acreditar com segueix (caldrà concretar quin o quins dels mitjans previstos s’haurà
d’aportar d’acord amb l’objecte del contracte i fer-ho constar en l’anunci de licitació)
A) Experiència: ...........
B) Qualitat : .....................
A títol d’exemple:
(Experiència): Aportar una relació de subministraments executats en el curs dels últims
3 anys, avalades per certificats de bona execució, en la forma establerta a l’article 66
a) LCSP.
(Qualitat) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar en la forma
establerta a l’art. 66 e) LCSP.
4. Abans de l’adjudicació, el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’ha de comprometre a adscriure en la execució del contracte els mitjans
personals i materials que hagi especificat en la seva oferta. Aquest compromís té
caràcter d’obligació essencial, i per tant, el seu incompliment és causa de resolució del
contracte.
NOVENA.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
1. La forma de selecció del contractista és la del PROCEDIMENT NEGOCIAT que
regulen els articles 122 i 153 de La LCSP i per qualsevol de les circumstàncies o
supòsits que, d’acord amb l’article 126 en relació amb el 161 de d'aquesta mateix Llei,
NO estiguin subjectes a publicitat pel que fa a la seva licitació. L'òrgan de contractació
corresponent de LOCALRET farà constar a l'expedient administratiu les circumstàncies
que justifiquen el seu ús i, si s'escau, acreditarà els requisits que s'exigeixin, com també
s'indicarà en l'acord o resolució d'adjudicació.
2. Tenint en compte les característiques d’aquest procediment d'adjudicació la unitat
administrativa corresponent, sempre que sigui possible, invitarà a participar en aquesta
negociació a un mínim de tres empreses d’entre aquelles que creguin més idònies per
dur a terme l’objecte del present contracte. En qualsevol cas les empreses participants

hauran de reunir els requisits de capacitat i poder acreditar la solvència econòmica,
financera i tècnica. Aquesta invitació es podrà fer en el termes i requisits que preveu la
Disposició addicional 18a de la LCSP i, per tant, és admissible cursar-la per mitjà
electrònic.
3. El període de negociació, d’acord amb l’objecte del contracte i el supòsit que
justifica el seu ús, tindrà una duració màxima de 60 dies hàbils i finalitzarà amb la
presentació formal per part del licitador seleccionat de la seva oferta definitiva, si
s’escau modificar-la respecte a la inicial.
4. A l’expedient administratiu haurà de quedar constància fefaent de la invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de la negociació realitzada, vetllant-se pel respecte
al principi d’igualtat de tracte de tots els licitadors. De tot el procés i resultat d’aquesta
negociació s’emetrà informe tècnic, signat pels tècnic/s participant/s, als efectes de
deixar-ne constància en l’expedient administratiu. Aquest informe inclourà també la
proposta de selecció o classificació, que haurà d’estar degudament justificada en vers
als elements o aspectes objecte de negociació i criteris d’adjudicació determinats a la
clàusula següent, juntament amb les proposicions econòmiques presentades i
acceptades. Aquesta proposta de selecció o classificació serà elevada a l’òrgan de
contractació competent per tal que resolgui el que cregui convenient.
5. L’adjudicació s’ha de dictar a favor del licitador o licitadors amb suficient capacitat i
solvència que hagi presentat l’oferta econòmicament mes avantatjosa, sense perjudici
que es decideixi establir preferència per empreses que reuneixin els requisits que
disposa la Disposició addicional sisena LCSP i que caldrà concretar-ho de forma
expressa.
DESENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I ASPECTES PROPIS DE LA NEGOCIACIÓ.
Són criteris d’adjudicació i a la vegada aspectes objecte de negociació els següents:
...
...
(Com exemple:

1
2
3
4
3

Criteris de valoració
Puntuació màxima Formula d’avaluació
Baixa Econòmica
.... punts
Formula
Formula
......
... punts
Formula
Pla d’execució del treball detallat
... punts
Judici de valor
.......
... punts
Judici de valor
Altres aspectes objecte de valoració
... punts
Total
.... punts

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent formula: P= x*(OM/OF)
• P: puntuació obtinguda.
• x puntuació màxima que es pot atorgar

•
•

OM: Oferta més baixa.
OF: Oferta del licitador.

ONZENA.- ADMISIÓ DELS CERTIFICATS DELS REGISTRES D’EMPRESES
LICITADORES I/O LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
1. Les empreses licitadores podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya juntament amb la declaració responsable de
la vigència de les dades que inclou. També podran aportar la diligència d’inscripció
en el Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, la vigència de la qual no hagi
caducat.
2. La presentació d’aquests documents, és alternativa i substitutiva a la presentació de
la documentació, a la qual es refereix l’art. 130.1 LCSP, lletres a) i b), i que segons es
disposa als presents plecs cal integrar al sobre 1, sense perjudici que la unitat
administrativa pugui requerir a l’empresa licitadora qualsevol aclariment o
documentació complementària respecte a la inexistència de prohibicions per contractar
i/o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera.
DOTZENA.- PRESENTACIÓ
LICITADORES.

DE

PROPOSICIONS

PER

LES

EMPRESES

1. Responent a la invitació efectuada per l’Administració i en tot cas dintre del termini
assenyalat, les empreses interessades a participar en aquesta negociació
formalitzaran la seva sol·licitud de participació presentant la documentació següent:
a) Proposició econòmica . En tot cas l’oferta econòmica s’adaptarà al model que
s’adjunta com annex núm. 1 degudament signada pel proponent o representant.
En cap cas la millora en el preu podrà anar en detriment dels salaris dels treballadors
de l’empresa o contractats.
També s’inclourà tota la documentació tècnica que hagi de servir de base per a la
resolució de la licitació, d’acord amb els criteris o aspectes objecte de negociació que
estableix aquest plec i que s’hagi demanat en la sol·licitud de participació.
Aquesta proposició, així com la documentació tècnica, podrà ser tramesa o enviada a
la mesa de contractació o els serveis tècnics, cas que aquella no s’hagi de constituir
segons disposa la clàusula desena del present Plec, mitjançant correu electrònic
sempre i quan es pugui garantir tant el contingut de la transmissió i la seva data, com
el remitent mitjançant signatura electrònica avançada, basada en un certificat expedit
per l’Agencia Catalana de Certificació Electrònica o altre entitat publica o privada que
legalment estigui acreditada per fer-ho.

Aquesta proposició ha d’atendre específicament a les determinacions del servei i en tot
cas es pot assimilar a la proposició de licitació en un procediment obert i per tant pot
incloure la oferta d’acord amb el model que s’adjunta com annex núm. 1, el
compromís d’adscripció de mitjans a adscriure en la execució del contracte
d’acord amb el model que s’adjunta com annex núm. 2 i si així s’ha previst a l’anunci de
licitació, la declaració de la part del contracte que han previst subcontractar,
d’acord amb el model que s’adjunta com annex núm. 3. Els tres documents han de ser
degudament signats pel proponent o representant. També s’hi inclourà tota la
documentació tècnica que hagi de servir de base per a la resolució del procediment de
contractació.
b) Documentació sobre capacitat i solvència que cal integrar en el sobre 1.
b.1 Relativa a la personalitat i representació.
1) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat de la licitadora/licitador o persona que
legalment el representi.
2) Si es tracta d'una persona jurídica, l'escriptura de constitució de la societat amb els
seus estatuts socials vigents i la seva inscripció en el Registre competent.
3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà
portar, a més, el poder notarial suficient.
La compulsa de fotocopies i validació del poder de representació exigits serà
només requerida al licitador que resulti proposat com a adjudicatari.
b.2 Relativa a la solvència
contractar:

del contractista i inexistència de prohibicions per

1) Documents justificatius de la solvència exigida a la clàusula setena del present
plec.
2) Declaració responsable signada pel proponent, segons model que s’acompanya
com annex núm. 5 de les següents qüestions:
-

-

-

Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries, de Seguretat Social i no tenir
deutes vençuts amb el Consorci LOCALRET, amb el compromís, cas de
resultar adjudicatari, d’aportar les certificacions justificatives abans de
l’adjudicació definitiva.
No incórrer en cap supòsit de prohibició per a contractar conforme a l’article 49
del LCSP amb el compromís de, formalitzar, en cas de resultar adjudicatari,
juntament amb el contracte una declaració expressa i responsable, atorgada
davant d’una autoritat del Consorci LOCALRET.
Comprimir estrictament, en relació als seus treballadors, amb les mesures de
prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les
obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut amb el compromís de

-

presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la
declaració anterior.
Les comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment obert de contractació, incloses totes les gestions de tràmit, així com
els actes d’adjudicació, es pot realitzar a l’adreça electrònica, núm. de FAX i Tel.
que s’indica.

b.3 Altres documents, la manca de presentació dels quals no serà qualificada
com a defecte esmenable:
1) En cas de convidar a empreses estrangeres, aquestes hauran de presentar una
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li
pogués correspondre.
La documentació requerida en els apartats b.1-1), 2) i 3) i b.2-1) és substituïble per la
presentació del certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya o la diligència d’inscripció al Registre de Licitadors de la Diputació de
Barcelona, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou, en els termes esmentat en la clàusula 11a. anterior.
En qualsevol cas, la documentació haurà de tenir data d’expedició anterior o igual a la
de l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
TRETZENA.- PROCÉS DE NEGOCIACIÓ
1. Donat que en el present procediment no procedeix la constitució de la Mesa de
Contractació, els serveis tècnics impulsor de la present contractació haurà d’actuar
d’acord amb allò establert a la clàusula novena i les determinacions pròpies del
procediment negociat en la normativa de règim local aplicable i la LCSP.
2. Així mateix caldrà atendre als aspectes de negociació i criteris d’adjudicació que
s'esmenten en aquest plec i s’haurà de emetre informe justificatiu amb proposta de
resolució, que integrarà una proposta de classificació, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi
presentat l’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
CATORZENA.- ADJUDICACIÓ
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat l’oferta
que resulti econòmicament mes avantatjosa d’acord amb l’ordre de classificació de les
proposicions presentades i acceptades, atenent a la proposta de selecció o classificació
emesa pels serveis tècnics adients i, sempre i quan, hagi presentat la documentació
requerida en temps i forma. La resolució de l’òrgan de contractació, serà objecte de
publicació al perfil del contractant del CONSORCI LOCALRET. Així mateix serà objecte

de comunicació als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a què
hagi estat acordada,, mitjançant correu electrònic, si bé identificant la publicació al perfil
del contractant.
2.- L’òrgan de contractació, d’haver-hi concurrència de licitadors o candidats en els
termes que estableix l’article 153 de la LCSP, aprovarà la selecció o classificació de les
ofertes presentades i que no es declarin desproporcionades o anormals, atenent a
l’informe dels serveis tècnics.

Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè dintre del termini de 10 dies hàbils, a
comptar des de el dia següent al de la recepció del requeriment, presenti la
documentació que a continuació s’indica. De no haver-hi concurrència de licitadors o
candidats, el requeriment esmentat s’aprovarà en el mateix acte que es faci la de
l’expedient de contractació.
2.a) De forma preceptiva:
Relativa al compliment de les obligacions tributaries i de la seguretat social
-

Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries
exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per
l’òrgan competent de l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà de
ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini per
presentar les proposicions.

-

Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o, l’últim rebut
degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació
amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions.

-

Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de
Seguretat Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i
en iguals termes que recull l’apartat b) anterior.

Relativa a la responsabilitat i prevenció de riscos laborals.
a)

Declaració responsable del proponent que, en relació als seus treballadors,
compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals
establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de
formació i vigilància de la salut amb el compromís de presentar la documentació
necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la declaració anterior.

b)

Declaració responsable signada pel proponent, atorgada davant d’una autoritat
de LOCALRET, de no incórrer en cap supòsit de prohibició per a contractar
conforme a l’article 49 del LCSP.

Relativa a les garanties:

-

Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva establert a la clàusula
següent , a excepció de que l’acord d’adjudicació assenyali que la garantia es presta
mitjançant retenció del preu.

2.b) De forma facultativa, i sols si així s’assenyala expressament a la resolució per la
qual s’aprovi el requeriment al licitador indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat 2:
Relativa a l’adscripció de mitjans que figuren a la oferta.
-

Declaració responsable on consti la confirmació, aclariment o ampliació del
compromís a adscriure en la execució del contracte els mitjans personals i materials
que hagi especificat en la seva oferta, d’acord amb el model que s’adjunta com
annex núm. 2.

Relativa a la subcontractació
-

Declaració responsable on consti la confirmació, aclariment o ampliació de les
determinacions relatives a la declaració efectuada sobre la intenció de subcontractar
segons la oferta. A tal efecte aquesta declaració com a mínim ha de identificar al
subcontractista, determinar les parts del contracte a subcontractar i l’import de les
prestacions subcontractades.

3 .- L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el termini de 5 dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
4.- No procedirà l’adjudicació si la documentació exigida no és presentada en el termini
establert, o malgrat fer-ho aquesta no és prou acreditativa del compliment dels requisits
legals i els que es deriven de l’acte d’aprovació de la selecció o classificació i del
requeriment de presentació de documentació, entenent-se que el licitador ha retirat la
seva oferta, efectuant-se, en els seu cas, el requeriment de presentació de la mateixa
documentació al licitador següent, segons l’ordre de selecció o classificació de les
ofertes presentades.
5.- Si s’escau, amb la notificació de l’adjudicació s’adjuntarà escrit indicant les
instruccions que hauran de complir els treballadors de l’empresa adjudicatària, quan
prestin els seus serveis en dependències de l’administració, respecte de distintius
identificadors, actuació en cas d’emergència i comunicacions en cas d’accident, entre
d’altres. Aquestes instruccions seran d’obligat compliment per part de l’adjudicatari
QUINZENA.- GARANTIES.
De conformitat amb el que disposa el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'article 83 de la
LCSP l’article 6, s’eximeix al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, o en el seu cas, el licitador següent si es dona la circumstància de la
clàusula 14.4, de l'obligació de constituir garantia definitiva, en concórrer en el present
contracte les circumstàncies justificatives següents:

.... (descriure de forma adequada quines son aquestes, com que té una assegurança
de Responsabilitat civil, que la quantia del contracte o la durada son molt petits, etc. )
TEXT ALTERNATIU A AQUEST ÚNIC APARTAT, QUAN NO HI HAGIN AQUESTES
CIRCUMSTÀNCIES:
1. El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, o en el seu
cas, el licitador següent si es dona la circumstància de la clàusula 14.4, l'adjudicatari
haurà de constituir una garantia definitiva a la Tresoreria de LOCALRET, que li serà
fixada en aprovar-se l’adjudicació, per un import equivalent al 5 % del preu d’adjudicació
sense incloure l’IVA, dins dels 15 dies hàbils següents al de la publicació d’aquesta
adjudicació en el perfil de contractant. Aquesta garantia assegurarà el compliment de
l'objecte i demés obligacions contractuals.
2. Com a mitjà de garantia s'admetran, els establerts a l’article 84 de la LCSP, també
mitjançant retenció del preu. Els Avals bancaris hauran d'expedir-se segons els
models que s'adjunten com a annex núm. 4.
3. La garantia definitiva assegurarà el compliment de l'objecte del contracte i les
obligacions del contractista. Respondrà de les penalitats imposades al contractista, de
les despeses originades a l’administració per demora i incompliments del contractista,
dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte i de la
inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia
establert al contracte i, per tant, no es retornarà a l'adjudicatari fins que s'hagi emès la
recepció i prèvia instrucció de l'expedient de devolució amb informe favorable de
l’interventor, assessoria jurídica i del responsable dels serveis tècnics corresponent.
4. La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució,
haurà d’equivaler al 5% de l’import de l’adjudicació (excloent-hi l’IVA), de forma que
l’increment d’aquest a causa d’ampliacions de les prestacions del servei o per la
incautació parcial o total de la garantia per incompliment, obligarà al contractista a
constituir una garantia complementaria.
5. L’òrgan de contractació podrà exigir la prestació de fiances definitives especials o
complementaries de quantia superior a l’esmentada d’acord amb l’article 83 del LCSP.
SETZENA .- PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
1. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, per la qual cosa tant
l'adjudicatària com LOCALRET queden obligats al seu compliment i els seran d'aplicació
les disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la resolució,
rescissió i denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu
incompliment.

2. El contracte es formalitzarà mitjançant atorgament de document administratiu, i en
donarà fe el secretari general de LOCALRET.
3. El termini per a la formalització del contracte es de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors i
candidats, excepte que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de
contractació. En aquest supòsit, la formalització no es podrà portar a terme abans de
què hagin passat quinze dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut aquest termini, i sempre que no
s’hagi interposat el recurs que impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués

acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà l'adjudicatari perquè en un
termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del
requeriment concorri a formalitzar el contracte.
4. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
l’adjudicatari, LOCALRET en podrà acordar la resolució, a més d’exigir, si s’escau,
responsabilitat i indemnització pels danys i perjudicis ocasionats i, en el seu cas, la
incautació de la garantia definitiva si s’hagués exigit.
5.- La informació relativa a la formalització del contracte es publicarà al perfil del
contractant.

DISSETENA.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
1. Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació competent només podrà
introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i
quan siguin degudes a causes imprevistes i no afectin a les condicions essencials del
contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 202 de LCSP.
En aquest sentit, no tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu
objecte que no es pugui integrar en el projecte o memòria inicial descriptiva de la seva
prestació o realització, mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una
prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer
necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que
hauran de ser contractades de forma separada i en els termes que s’estableix a l’article
157 c) LCSP, i per tant, tampoc tindran aquesta consideració les noves necessitats.
2. En la resta de modalitats contractuals, s'aplicaran supletòriament els criteris i regles
previstes en l'article 217 de la LCSP per al contracte d'obres, amb les necessàries
adaptacions a cadascuna d'elles i al seu respectiu objecte.
DIVUITENA.- EXTINCIÓ, RECEPCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA.
1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la
Llei de Contractes del Sector Públic.

El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de
l’administració en la totalitat del seu objecte. La constatació del compliment del contracte
exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per part de la Corporació en els
termes establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic i el seu Reglament general.
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de
l’òrgan de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de
l’objecte contractual, procedirà previ l’informe tècnic corresponent i audiència al
contractista, a l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la prestació
realitzada sense perjudici de la possible indemnització per danys i perjudicis.
2. Finalitzat el període de vigència del contracte, caldrà un acte positiu de recepció o
conformitat als serveis prestats. En cas de ser negatiu i a l’efecte de ser esmenades o
reparades les deficiències que s’assenyalin, s’estarà al que disposi al respecte el plec
de clàusules generals. No obstant això, s’atorgarà un termini improrrogable de 15 dies
hàbils llevat que els serveis tècnics n’estableixin un altre de superior ateses les
circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar.
3. LOCALRET es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui
necessàries sobre la qualitat de l’objecte del contracte en el moment de que hagi de
procedir a realitzar aquesta recepció, deixant constància, en el seu cas, de les
objeccions que cregui convenient i dels efectes que això pot comportar respecte de la
pròpia recepció com del període de garantia.
4. Des de la recepció de l'objecte del present contracte o informe equivalent, es fixa un
període de garantia de ........ (aquest haurà de ser adequat a les característiques i/o
peculiaritats de l’objecte del contracte) i en qualsevol cas caldrà tenir en compte allò
establert a l’article 90.5 LCSP respecte a la devolució o cancel·lació de les garanties o
fiances que, si s’escau, s’hagin exigit..
5. En el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica dels serveis
realitzats i dels materials emprats, i quedarà obligat a esmenar o reparar les deficiències
que se’n derivin, a requeriment dels serveis tècnics, en el termini improrrogable de 15
dies hàbils llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, ateses les circumstàncies
de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa
al contractista.
DINOVENA.- PENALITATS ADMINISTRATIVES
1. Amb caràcter general, seran causes i supòsits de penalització les que preveu el Plec
de Clàusules Administratives Generals o, en absència d’aquestes, la legislació
administrativa aplicable.
2. Podran imposar-se també a l'adjudicatari, pels retards o incompliments totals o
parcials en l'execució del contracte, penalitzacions fins a un 5% del preu del contracte,

prèvia audiència de l'interessat i en virtut de la resolució de l'òrgan de contractació
competent, de conformitat amb el que disposa l’article 196 LCSP.
3. A més, LOCALRET podrà imposar-ne per les causes següents, sense perjudici de la
facultat de resolució del contracte per incompliment reiterat:
a) .... (No aportar durant el termini d’execució o de pròrroga que, en el seu cas,
pugui acordar-se, la documentació acreditativa del compliment de les obligacions
laborals i amb la Seguretat Social corresponent als treballadors adscrits al present
contracte, així com de la normativa vigent en matèria de protecció i prevenció de
riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la
salut i coordinació d’activitats empresarials, i a l’aportació de la documentació
justificativa de fer-ho íntegrament.) .......
b) ....(L’incompliment per part de la direcció facultativa de les obligacions
establertes en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
Subcontractació del Sector de la Construcció).
c) L’incompliment de l’obligació d’adscriure en la execució del contracte els mitjans

personals i materials que hagi especificat en la seva oferta.
d) L’incompliment de les obligacions exigibles en funció de les condicions especials
d’execució establertes al contracte.
e) ....
4. Els imports de les penalitzacions o multes que es puguin imposar, segons l'esmentat
en l'apartat anterior, es faran efectius mitjançant deducció dels mateixos en les factures
i/o certificacions que es produeixin. En tot cas la garantia definitiva respondrà de
l'efectivitat d'aquelles d'acord amb el que s'estableix al respecte en l'article 88 LCSP.
5. La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la
possible resolució del contracte.
VINTENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
1. Amb caràcter general, seran causes de resolució les que preveu el Plec de Clàusules
Administratives Generals i les establertes a l’article 206 LCSP.
2. El present contracte també es podrà resoldre per les causes següents:
a) La negativa a presentar, a requeriment de LOCALRET, l’acreditació d’estar al corrent
del compliment de les obligacions tributàries, de seguretat social així com les demés
previstes en aquest plec.
b) La negativa a presentar, a requeriment de LOCALRET, la documentació acreditativa
de complir estrictament amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals,
incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la salut i coordinació

d’activitats empresarials, així com l’incompliment reiterat d’aquesta normativa i/o la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació del Sector de la
Construcció
c) L’incompliment de les obligacions essencials del contracte.
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
e) L’incompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de la
salut i coordinació d’activitats empresarials.
f) El desestiment o suspensió del contracte per termini superior a tres mesos acordat
per LOCALRET.
g) ....

3. La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància del contractista, per l'òrgan
competent i la seva aplicació i efectes es regularà pel que disposa l'article 195 LCSP.
VINT-I-UNENA.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
1. La present contractació té naturalesa administrativa i es regirà pel present plec de
clàusules administratives particulars, pel de Clàusules Generals, pel de Prescripcions
Tècniques i Facultatives que en el seu cas es pugui elaborar i aprovar, així com pel que
disposa la Llei de contractes del sector públic.
2. Els participants en aquesta contractació, que reconeixen i admeten la seva naturalesa
administrativa i la del contracte que resulti, se sotmeten a la legislació de contractes del
sector públic, aplicable a les administracions publiques i als plec de clàusules
administratives descrites en l’apartat anterior, així com a la jurisdicció que correspongui
a LOCALRET i renuncien a qualsevol fur o privilegi que els puguin afectar. Igual criteri
estableix el contractista per a la substanciació de totes les incidències que puguin sorgir
a conseqüència del compliment del contracte o de la seva interpretació.
3. LOCALRET té la prerrogativa d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l'obligada audiència al contractista.
4. Tot allò que no estigui previst en aquest Plec de Clàusules Particulars ni en el General
que tingui o pugui aprovar aquest CONSORCI LOCALRET, s'estarà al que disposa la Llei
de Contractes del Sector Públic, el seu reglament general, i al Reglament General de
Contractes de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, , així com pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, per el que es
desenvolupa parcialment la LCSP, en tot allò que li pugui ser d’aplicació, en la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/03 de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de tot
allò que no s'oposi a la primera i al seu reglament d’acord en totes aquelles matèries que
siguin bàsiques, d’acord amb la distribució de competències que disposa l’article
149.1.18ª de la Constitució.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

1. Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans, en el que
s’inclou aquest CONSORCI LOCALRET, s'entendran automàticament modificades en el
moment en què es produeixi la seva revisió. En particular, les disposicions de caire
procedimental i organitzatiu d’aquest plec que siguin susceptibles de veure’s afectades
per la legislació comunitària europea, la bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als
ens locals catalans que s’adopti a l’objecte de la implantació progressiva de la
contractació administrativa electrònica s’entendran automàticament modificades en el
moment en què es produeixi l’adopció d’aquella.
2. De verificar-se aquesta revisió, s’autoritza al President del CONSORSI LOCALRET per
introduir al text del plec les correlatives modificacions o els pertinents aclariments.
3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica
de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa
publicació per part de LOCALRET.

(ANNEX NÚM. 1) PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –OFERTA-.

(Anagrama i adreça de l'empresa oferent.)

PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO
SENSE PUBLICITAT, PER LOCALRET PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
ANOMENATS:
....

OFERTA

"En/Na ...................... amb DNI núm. .................., expedit a ................. amb data ...... de
............. de ...., major d'edat, de professió ................., veí de .................. amb domicili al
carrer ................. núm. ....... pis ....... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest
atorgament, actua en nom propi (o en representació de...................., per poder que
acompanya), concórrer al procediment negociat per a la contractació dels serveis de
referència, convocat per LOCALRET, i acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de
clàusules administratives (General i Particular) i el de Prescripcions Tècniques, que
regulen el contracte de forma que accepta l'adjudicació del contracte i es compromet a
executar totalment els serveis en qüestió en el cas de ser seleccionada aquesta
proposició.
Que en concordança a la Disposició Addicional 18ª de la Llei de Contractes el Sector
Públic, i el plec de clàusules administratives particulars, les comunicacions i intercanvi
d’informació, necessaris per a la resolució del procediment obert de contractació, inclòs
els actes d’adjudicació, es pot realitzar a l’adreça electrònica ........................
Fa constar que reuneix totes les condicions exigides en la present contractació, i que no
es troba inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb
l'Administració Pública que determina l'article 49 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i es compromet en prova d'això, en el cas de ser proposat o declarat adjudicatari,
a atorgar la declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, a aportar-ne la documentació exigida al mateix.
Acompanya la documentació exigida al Plec de clàusules Administratives Particulars,
que està referida a la personalitat i requisits de solvència exigits per la present
contractació, i també la que configura la present proposició.
En relació als criteris de valoració que estableix el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, com a base per resoldre el procediment i a l'efecte de poder aplicar la
ponderació que s'hi estableix, es proposa el següent:

a) Ofereix, com a millora econòmica, un preu d’adjudicació de ....(indicar la quantitat en
lletres i números)..... euros, IVA inclòs, amb el següent desglossat:
- Respecte al pressupost base de la clàusula 2.2, la quantitat de ................
euros
- IVA del tipus impositiu del 16% sobre la quantitat anterior
................
euros
- Preu d’adjudicació proposat ..........................................................................
euros
b) Ofereix, com a millora del termini lliurament, el de ..... mesos. (adaptable o suprimible
a cada tipus de contractació)

(Data, signatura i segell de l'empresa)

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI LOCALRET

(ANNEX NÚM. 2) PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –MITJANS A ADSCRIURE EN LA
EXECUCIÓ-.

(Anagrama i adreça de l'empresa oferent.)

PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO, PER
EL CONSORCI LOCALRET PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
ANOMENATS:
..............................................................................

MITJANS A ADSCRIURE EN LA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la
Societat............................................., amb CIF núm. .......... domiciliada a ................................
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, i d’acord amb allò establert al plec
de clàusules administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans que es
determinen a continuació:

a) Mitjans propis integrats en la estructura de l’empresa: (cal assenyalar de forma
indicativa els mitjans a aportar)
b) Mitjans a adscriure no integrats en la estructura de l’empresa: : (cal assenyalar
de forma indicativa els mitjans a aportar)

Faig constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís, i per
tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte.

(Data i signatura)
(segell de l’empresa licitadora)

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI LOCALRET

(ANNEX NÚM. 3) PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ –PART DEL CONTRACTE A
SUBCONTRACTAR-.

(Anagrama i adreça de l'empresa oferent.)
PROPOSICIÓ DE LICITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIO, PEL
CONSORCI LOCALRET PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ANOMENATS:
..........................................................................

DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR

En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la
Societat............................................., amb CIF núm. .......... domiciliada a ................................
Declaro que l’empresa licitadora a la qual representa, ha previst en la seva oferta
procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte, i als efectes
previstos a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic:
Que l’empresa comunicarà, de forma anticipada, a LOCALRET, els subcontractes a
realitzar, identificant al subcontractista i justificant adequadament la seva aptitud per
executar les prestacions.

Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 210 de la
Llei 30/2007, de contractes del sector públic, declaro el nom (o perfil empresarial)dels
subcontractistes i l’import estimatiu de la mateixa:
Nom o perfil empresarial

Import sense IVA

IVA

La suma total del valor previst (2ª columna) de la part subcontractada és de
........................, el que representa un % del total del valor del contracte.

(Data i signatura)
(segell de l’empresa licitadora)

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI LOCALRET

(ANNEX NÚM. 4)

MODEL D'AVAL

Anagrama i adreça
de l'Entitat avalista

L'entitat .... (raó social de l'entitat de crèdit)...., NIF ..... amb domicili (a efectes de
notificació i requeriment) en ........... carrer/plaça/avinguda ................. CP ............ i en el
seu nom .................... (nom i cognoms dels apoderats) .......... amb poders suficients per
obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada en la part inferior
d'aquest document.
AVALA
a .............. (nom de la persona o entitat jurídica avalada) .............. amb NIF ............. en
virtut del que disposen els Plecs de clàusules administratives particulars reguladors del
contracte de ...................... (designació de l'objecte del contracte i data de l'acord o
resolució d'inici de la licitació/d'adjudicació), en concepte de ......... (fiança, fiança
provisional, fiança definitiva, fiança complementària o garantia especial) ... i per
respondre de les obligacions derivades (de la licitació/del compliment) de l'esmentada
contractació, davant LOCALRET, per la quantia de .......... (en lletra) euros (en xifra).
Aquest aval tindrà validesa mentre el CONSORCI LOCALRET no autoritzi la devolució
de la garantia.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa
al benefici d'exclusió a que es refereix l'article 1.830 del Codi Civil i amb el compromís
de pagar al primer requeriment per fer-ho, amb subjecció als termes i condicions
generals que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 56 del Reglament
General de La Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, d'12 d’octubre.
(lloc i data d'expedició)
(raó social de l'entitat)
(signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari públic)
VERIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
Província:
Data:

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI LOCALRET

Núm. o Codi:

(ANNEX NÚM. 5)
MODEL TIPUS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/na .............., amb NIF, en qualitat de ... i en nom i representació de l'empresa
....................., segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i
amb número de protocol.../o document, CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........),

DECLARO responsablement, en virtut de les facultats de representació que ostento, el
següent:
Que l'empresa que represento, es troba al corrent de les obligacions tributaries, de
Seguretat Social i no té deutes vençuts amb el Consorci Localret, amb el compromís,
cas de resultar adjudicatari, d’aportar les certificacions justificatives abans de
l’adjudicació.
Que no incórrer en cap supòsit de prohibició per a contractar conforme a l’article 49 del
LCSP amb el compromís de, formalitzar, en cas de resultar adjudicatari, juntament
amb el contracte una declaració expressa i responsable, atorgada davant d’una
autoritat competent d’aquest Consorci.
Que, l'empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus treballadors,
amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent,
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut amb el
compromís de presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la
veracitat de la declaració anterior.
Que les comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment negociat sense publicitat de contractació, incloses totes les gestions de
tràmit, així com els actes d’adjudicació, es pot realitzar a l’adreça electrònica .......
núm. de FAX ....... i Tel. .........
De conformitat amb el que estableix l’article 135.2 de la LCSP, autoritzo el Consorci
Localret perquè pugui obtenir directament, davant de les administracions competents,
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social de l’empresa licitadora.
SI

(Data i signatura)
(segell de l’empresa licitadora)

NO”

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI LOCALRET

