PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE
“RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ DE DIFUSORS EXISTENTS I
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSORS DE LA
SEGONA LLACUNA DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS URBANES DE CERVERA”

Expedient núm. C_002_2019

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
1. OBJECTE: retirada de la instal·lació de difusors existents i subministrament i
instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la segona llacuna de l’estació
depuradora d’aigües residuals urbanes d’EASCS.
2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 60.309,60.-€, IVA exclòs.
3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 72.974,62.-€, IVA exclòs.
4. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ: La substitució dels difusors de la segona llacuna
ha de finalitar el 30 de novembre de 2019. Sense possibilitat de pròrroga.
5. LLOC D’EXECUCIÓ: EDAR de Cervera.
6. REVISIÓ DE PREUS: No es preveu.
7. GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
8. GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu final ofertat, IVA exclòs.
9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert simplificat.
S’aplica aquest procediment atès que és un procediment molt àgil que, pel seu
disseny, permet que el contracte estigui adjudicat en el termini d’un mes des de la
seva convocatòria.
10. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
Lloc: Oficines d’EASCS, Duran i Sanpere, nº 7, Cervera.
Data i hora límit: 15 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de
l’anunci en el perfil del contractant. L’horari és de 10.00 a 12.00 hores.
No es poden presentar ofertes per correu (article 159 de la Llei de Contractes del
Sector Públic).
11. OBERTURA DEL SOBRE Nº 2: el sobre s’obrirà un cop transcorreguts 7 dies
naturals des de la finalització del termini de presentació d’ofertes. Si aquest fos
dissabte, diumenge o festiu s’entendrà prorrogat al següent dia hábil. Hora: les 10
hores, a les oficines d’EASCS.
12. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:
L’objecte del contracte no permet la divisió en lots.
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13. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Qualsevol consulta en relació amb aquest
procediment de contractació s’ha de vehicular a través del següent correu
electrònic: clients@aiguesdecervera.cat. Les respostes seran publicades al perfil
del contractant. La data límit per sol·licitar informació addicional és el 10è dia natural
a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
14. ORGAN DE CONTRACTACIÓ I MESA DE CONTRACTACIÓ:
L’organ de contractació és el Gerent d’EASCS.
La Mesa de Contractació estarà constituida per:
- La Cap d’Operacions d’EASCS
- El Cap de Distribució d’EASCS
- L’Advocada d’EASCS
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I.- DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1.- Objecte
1.1.- L’objecte d’aquest plec és el d’establir les condicions que regiran la licitació del
contracte de retirada de la instal·lació de difusors existents i subministrament i
instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la segona llacuna de l’estació
depuradora d’aigües residuals urbanes d’EASCS.
1.2. La descripció, característiques i execució del contracte seran les estipulades al
present Plec i al Plec de Prescripcions Tècniques.
Clàusula 2.- Règim jurídic del Contracte
2.1.- El present expedient de contractació es regeix per allò establert als següents
documents:
•
•
•

El Plec de Condicions.
El Plec de Prescripcions Tècniques.
L’oferta de l’adjudicatari, que no podrà contradir la documentació anteriorment
citada.

Tots aquests documents, en la seva integritat, revesteixen caràcter contractual.
2.2.- L’execució del contracte objecte del present procediment de contractació té la
consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat.
2.3.- La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i el present Plec
de Condicions.
2.4.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
Clàusula 3.- Valor estimat del Contracte i pressupost base de licitació
3.1.- El pressupost base de licitació ascendeix a 72.974,62€, IVA inclòs.
El seu càlcul inclou tots els factors de valoració i despeses que segons els documents
contractuals i la legislació vigent són a compte de l’adjudicatari, així com els tributs, taxes
i cànons de qualsevol tipus, inclòs l’IVA.
L’import corresponent en concepte d’IVA ascendeix a 12.665,02€.
3.2.- El valor estimat del contracte és de 60.309,60€, IVA exclòs.
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3.3.- El preu final del contracte serà aquell al qual ascendeixi l’adjudicació del contracte,
que en cap cas superarà el pressupost base de licitació, indicat a l’anterior apartat 3.1.
Aquest preu del contracte inclourà tots els conceptes i elements necessaris per a la seva
realització, en el sentit més ampli. A aquest preu se li haurà d’afegir l’IVA.
Seran a càrrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
raó de la formalització del contracte.
Clàusula 4.- Termini d’execució del contracte i possibilitat de pròrroga
4.1.- El termini d’execució del contracte serà l’ofertat per l’adjudicatari i, en qualsevol
cas, la substitució dels difusors de la segona llacuna ha de finalitar el 30 de novembre
de 2019.
4.2.- No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte.

II.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Clàusula 5.- Procediment de contractació
5.1.- El procediment de contractació és l’obert simplificat. Aquest procediment, regulat a
l’article 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic, està previst per a contractes
d’obres quan el seu valor estimat és igual o inferior a 2.000.000€.
5.2.- El contracte s’adjudicarà a favor de l’empresa que hagi obtingut la major puntuació,
d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes establerts al present plec.
5.3.- EASCS es reserva el dret de desistir o de renunciar en qualsevol moment abans
de l’adjudicació del contrate, sempre que concorri causa que ho justifiqui i es determini
en la resolució que s’adopti amb aquesta finalitat, havent de comunicar aquesta decisió
als operadors econòmics que hagin presentat una oferta.

III.- PRESENTACIÓ, CONTINGUT I VALORACIÓ DE LES OFERTES
Clàusula 6.- Capacitat i solvència per a contractar
6.1.- Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin el compliment dels criteris de
solvència que es determinen.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les seves prestacions estan
compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus propis
estatuts o regles fundacionals, li són pròpies.
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6.2.- EASCS podrà contractar amb licitadors que participin conjuntament mitjançant la
constitució d’una UTE. Aquesta participació s'instrumentarà mitjançant l'aportació d'un
document en el qual es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, s'indiqui el
percentatge de participació de cadascun d'ells i es designi un representant o apoderat
únic amb facultats per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte
fins a l'extinció del mateix. Els contractistes que participin conjuntament en un contracte
respondran solidàriament davant d’EASCS de les obligacions contretes.
Quan dos o més empreses acudeixin a aquesta licitació constituint una Unió Temporal
d'empresaris, s'acumularan les característiques acreditades per cadascuna de les
empreses a efectes d’acreditar la seva solvència.
6.3.- Les empreses d'Estats no pertanyents a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic
Europeu, a més d'acreditar la seva capacitat d'obrar conforme la legislació del seu Estat
d'origen i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de
justificar mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que
s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de
l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la
contractació amb l'Administració, en forma substancialment anàloga.
6.4.- La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional exigida per
participar al present procediment de licitació podrà ser integrada per l'operador
econòmic amb la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per a l'execució del
contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans. En cas que aquesta integració
s'efectuï a través de la subcontractació, el/s subproveïdor/es també haurà/n de
presentar les declaracions responsables que corresponguin.
Clàusula 7.- Presentació de les ofertes
7.1.- La documentació es presentarà al lloc i dins el termini indicat a l’anunci que es
publiqui en el perfil del contractant.
No es podran enviar les propostes per correu postal. Les propostes s’han de presentar
necessària, única i físicament en el registre d’EASCS. Així ho disposa l’article 159 de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
7.2.- No seran admeses, sota cap concepte ni circumstància, les ofertes presentades
fora de termini.
7.3.- Les ofertes es presentaran en dos (2) sobres tancats, signats pel representant de
l’empresa licitadora facultat a tal efecte.
Al mateix sobre s’haurà d’indicar:
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•

•
•

El títol del procediment de contractació: retirada de la instal·lació de difusors
existents i subministrament i instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la
segona llacuna de l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes d’EASCS.
Presentada per: ______
Domicili, telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin del present procediment.

7.4.- Les ofertes es presentaran escrites en qualsevol tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i hauran d’estar redactades en català o en castellà, indistintament. Tots els
fulls de la documentació de la proposta es presentaran en suport paper i també en suport
digital (en pdf). La proposta haurà d’estar signada pel representant de l’empresa
licitadora que estigui facultat.
No s’acceptarà cap document manuscrit, documents amb omissions, errors o esmenes
que no permetin conèixer clarament quins són els termes i condicions de la proposta
presentada.
7.5.- Les empreses podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar confidencial l’oferta econòmica. La
confidencialitat de la informació haurà d’estar fonamentada i EASCS pot valorar i
rebutjar els motius al·legats.
7.6.- EASCS podrà comprovar, abans i després de l'adjudicació i en el decurs del
contracte, la veracitat de la documentació presentada pels licitadors. La falsedat de les
dades i circumstàncies que constin pot ocasionar, cas que no s'hagi adjudicat el
contracte, l'exclusió del procediment d'adjudicació; cas que s’hagi adjudicat, la resolució
del contracte per incompliment imputable al licitador, amb indemnització de danys i
perjudicis si s’escau.
7.7.- Cada empresa només podrà presentar una proposta al present procediment de
contractació. No es consideraran les variants o alternatives que puguin oferir els
licitadors.
Clàusula 8.- Contingut de les ofertes
8.1.- Les proposicions constaran de dos (2) sobres.
8.2.- A l’interior del Sobre 1 s’incorporarà la següent documentació seguint l’estructura
que s’indica:
1) Un índex en el que es farà constar els documents que s’inclouen en el sobre.
2) El formulari de dades de l’empresa licitadora conforme a l’Annex 1, degudament
signat.
3) La declaració responsable conforme a l’Annex 2, degudament signada,
conforme la que es declara, entre d’altres, que:
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•

Es disposa de la següent solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres
(3) últims exercicis conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
del contracte. El volum anual de negocis s'acreditarà mitjançant el seus comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit
en l'esmentat registre. Cas contrari, mitjançant els dipositats en el registre oficial
en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

•

Es disposa de la següent solvència tècnica i professional:
Execució d’un mínim de dos contractes del mateix tipus o similars al de l'objecte
del contracte executats durant els últims tres (3) anys, indicant el seu import, les
dates i el destinatari dels mateixos.
Els treballs executats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

4) En els casos en què concorrin empreses compreses en un mateix grup, s'haurà
d'adjuntar declaració sobre pertinença al mateix grup empresarial i documentació
que permeti conèixer els percentatges de participació en el capital social.
5) En el supòsit que l’oferta es presenti per una unió temporal d’empreses s’haurà
d’acompanyar el compromís de constituir l’unió temporal d’empreses.
8.3.- L’adjudicatari haurà d’acreditar davant de l’Òrgan de Contractació, prèviament a
l’adjudicació del contracte i a la seva formalització, el compliment dels requisits que
s’esmenten en la declaració de l’Annex 2.
8.4.- A l’interior del Sobre 2 s’incorporarà l’oferta conforme al model de l’Annex 3, que
haurà d’estar signada per la persona que representi l’empresa licitadora i haurà
d’ajustar-se al model.
Clàusula 9.- Obertura dels sobres i valoració de les ofertes
9.1.- Finalitzat el termini de presentació de les ofertes es procedirà en acte intern a
l’anàlisi i valoració del Sobre 1.
9.2.- Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada
es comunicarà a l’empresa l’existència dels mateixos, atorgant un termini de tres (3) dies
hàbils per presentar l’oportuna esmena.
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Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
Es procedirà a la no admissió i exclusió del procediment de contractació a aquells
licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el
termini atorgat.
9.3. Un cop analitzat el contingut del Sobre 1 es procedirà, en acte públic, a l’obertura
del Sobre 2.
9.4.- Les ofertes s’avaluaran tenint en compte els criteris de valoració establerts a
l’Annex 4 del present plec.
9.5.- La Mesa de Contractació prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no
compleixin els requeriments del Plec, procedirà a evaluar i classificar les ofertes,
realitzar la proposta d’adjudicació en favor de la millor puntuada i requerir a l’empresa
que ha obtingut la millor puntuació la documentació que consta en la clàusula següent;
comprovar en el RELI o en el ROLECE que l’empresa està degudament constituïda, que
el signant de l’oferta té poder bastant per formular oferta, que ostenta la solvència
econòmica i tècnica, i que no està incursa en cap prohibició de contractar; i requerirà a
l’empresa que ha obtingut la millor puntuació la documentació que consta en la clàusula
següent.
La proposta d’adjudicació no genera cap dret a favor del licitador proposat.

IV.- ADJUDICACIÓ, GARANTIA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 10.- Requeriment de documentació al candidat amb millor puntuació
10.1-. Es requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant
comunicació electrònica perquè, dins del termini de 7 (set) dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació, presenti la documentació esmentada a continuació:
-

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

10.2-. Si el candidat propostat com adjudicatari no presenta la documentació anterior en
el termini atorgat a l’efecte s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del següent
classificat.
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10.3.- Cas que l’oferta del licitador que hagués obtingut la millor puntuació es presumís
que és anormalment baixa, la Mesa seguirà el procediment establert a l’article 149 de la
LCSP si bé el termini màxim perquè el lictador justifiqui la seva oferta no podrà superar
els 5 dies hàbils.
Clàusula 11.- Adjudicació del contracte
11.1.- Presentada la documentació anterior, en un termini no superior a cinc (5) dies
hàbils, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com
adjudicatari i es procedirà a formalitzar el contracte.
Serà motivació suficient si, en la resolució d’adjudicació l’Òrgan de Contractació accepta
i assumeix el contingut de l’informe de valoració.
Clàusula 12.- Garantia definitiva
12.1.- L'empresa proposada com adjudicatària haurà d'acreditar la constitució d’una
garantia del cinc per cent (5%) del preu final ofertat, IVA exclòs.
En cas que es constitueixi mitjançant aval, aquest es constituirà a primer requeriment
sense benefici d’excussió i es dipositarà al domicili d’EASCS.
No s’admet la retenció del preu atès que únicament existirà una única factura.
12.2.- Aquesta fiança garantirà l’exacte compliment per part de l’adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li corresponen, i restarà vigent fins al compliment
satisfactori del contracte. Serà en aquest moment quan EASCS podrà autoritzar la
devolució de la mateixa.
La fiança constituïda respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari, de la correcta
execució del contracte o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat EASCS en excés en el moment de la
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de
l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari i, amb caràcter general, del
compliment de totes les obligacions que li corresponen.
En qualsevol dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, EASCS podrà procedir
lliurement, i per a la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar,
en conseqüència, de les quantitats que corresponguin, tot això sens perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que l’adjudicatari es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l’aval per EASCS.
12.3.- Complertes les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats
que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, s'efectuarà la devolució i cancel·lació
de la mateixa.
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Clàusula 13.- Formalització del Contracte
13.1.- El contracte s’haurà de formalitzar per escrit.
13.2.- En el supòsit que l’adjudicatari no complís els requisits per a la celebració del
contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, EASCS podrà deixar
sense efecte l’adjudicació i podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats.
En aquests casos EASCS podrà deixar sense efecte el procediment de contractació o
bé adjudicar el contracte a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.

V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 14.- Revisió de preus
Durant la vigència del Contracte no es revisaran els preus.
Clàusula 15.- Facturació i pagament
15.1.- L’adjudicatari facturarà a EASCS l'import del contracte un cop aquest finalitzi.
Aquesta factura haurà d’anar acompanyada de la relació de les prestacions efectuades.
15.2.- Un cop rebuda la factura amb la documentació que ha d’acompanyar la mateixa,
EASCS abonarà per confirming els diferents imports facturats dins dels seixanta (60)
dies següents a la data de recepció de la factura, establint-se com a criteri general per
fer efectiu el pagament, el dia 25 del mes.

VI.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Clàusula 16.- Drets
L’adjudicatari té dret a l’abonament de les factures de conformitat amb el que disposa la
Clàusula 15 del present plec.
Si arribat el venciment pactat pel pagament d'una factura, aquest no s'hagués efectuat,
l'interès de demora aplicable serà el tipus d'interès legal dels diners que a cada moment
es trobi vigent.
Clàusula 17.- Obligacions
En l’execució de l’objecte del contracte l’adjudicatari es compromet a:
a) Dedicar els recursos humans i materials necessaris per a l’òptim desenvolupament
de les obres.
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b)

c)

d)

e)

Complir les instruccions que raonablement li transmeti de forma expressa EASCS,
per mediació dels seus representants, que hauran de subjectar-se en tot cas a les
normes i principis establerts en qualsevol document contractual.
Satisfer puntualment i en la seva integritat quantes obligacions fiscals, laborals i
davant la Seguretat Social siguin exigibles pel correcte desenvolupament de la seva
activitat, i, en general, complir amb qualsevol altra obligació derivada de la
vinculació amb persones que treballin amb o per a ell.
Tenir concertada, amb entitat asseguradora de reconeguda solvència, una pòlissa
de responsabilitat civil que mantindrà vigent fins a la finalització del present
contracte per l’import mínim d’1.200.000.-€, amb un sublimit de 300.000€.
En cas que EASCS satisfaci a tercers qualsevol indemnització derivada dels
sinistres que siguin conseqüència directa o indirecta del present contracte,
l’adjudicatari es compromet a abonar a EASCS l'import íntegre de l’esmentada
indemnització. En aquesta pòlissa s'haurà de preveure la condició de possible
perjudicat i reclamant a EASCS.
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, l’adjudicatari serà plenament
i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.
La resta d’obligacions incloses en el PPT.

Clàusula 18.- Subcontractació i cessió del contracte
18.1.- La subcontractació o cessió total o parcial de qualsevol de les activitats objecte
d'aquesta contractació no podrà realitzar-se llevat que hi hagi autorització prèvia i escrita
d’EASCS i sempre que es compleixin els requisits legalment establerts.
18.2.- L’adjduicatari serà responsable davant d’EASCS pels incompliments i demores
en què incorrin els seus subcontractistes, així com de l’actuació dels mateixos i dels
eventuals perjudicis que es puguin derivar per EASCS.
Clàusula 19.- Protecció de dades i confidencialitat
19.1.- Tota la informació que es lliuri al per al desenvolupament del contracte tindrà el
caràcter de confidencial.
19.2- L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer o que se li hagués facilitat amb
ocasió del compliment o realització d'aquest contracte, especialment les de caràcter
personal o empresarial, que no podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la que
figura en aquest Contracte, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a l'efecte de conservació.
En tot cas, l’adjudicatari actuarà en el tractament de les dades únicament de conformitat
amb les instruccions que li assenyali EASCS. L'obligació de preservar la confidencialitat
regeix durant el desenvolupament del contracte i amb posterioritat al mateix. A aquest
efecte, l’adjudicatari s'obliga a indemnitzar a EASCS per qualsevol dany i perjudici que
sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, que porti causa d'un
incompliment o compliment defectuós per part de l’adjudicatari. Les obligacions de
confidencialitat establertes en el Contracte són de caràcter indefinit.
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19.3.- Els serveis contractats no requereixen el tractament de dades de caràcter
personal responsabilitat d’EASCS. No obstant això, si per a la execució de les obres que
descriu el present contracte, l’adjudicari ha d’accedir als locals de treball d’EASCS, on
hi ha els fitxers i sistemes d’informació que contenen les dades de caràcter personal de
les quals EASCS és responsable.
En cas que, per error o accident, un empleat de l’adjudicatari tingui accés a aquestes
dades personals n’ha d’informar a EASCS com més aviat millor.
L’adjudicatari s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats al present contracte la
seva obligació de guardar secret professional i de notificar qualsevol accés indegut a
dades de caràcter personal que es produeixi. El contractista és en tot cas responsable
de les possibles infraccions que es puguin derivar de l’ús d’aquestes dades per part dels
seus empleats.
Les Dades dels signants s’inclouran en un fitxer responsabilitat d’EASCS amb domicili
a l’adreça que figura a l’anunci publicat, i s’utilitzaran per a la gestió del contracte. Les
persones afectades poden exercir els seus drets dirigint-se a EASCS a les adreces que
s’indiquen a l’anunci.

VII.- COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 20.- Recepció dels treballs i termini de garantia
20.1.- El termini de garantia es de 2 anys des que s’instal·lin els difusors.
20.2.- Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes EASCS
tindrà dret a reclamar al proveïdor l'esmena dels mateixos o rebutjar-los. En aquest
darrer cas EASCS quedarà exempta de l'obligació del pagament o, si aquest s'hagués
efectuat, tindrà dret a la recuperació del preu satisfet.
Clàusula 21.- Resolució i extinció del Contracte
21.1.- La resolució del Contracte és la forma d’extinció del mateix, abans de la seva
conclusió normal, per alguna causa legal o prevista al contracte.
21.2.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions de l’adjudicatari facultarà a
EASCS per escollir entre el compliment del contracte o demanar la seva resolució, amb
indemnització, en un i altre cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat.
21.3.- En qualsevol cas, la no realització de les obres en els terminis exigibles o en
condicions de continuïtat i qualitat inadequades facultarà a EASCS per declarar la
resolució del contracte.
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21.4.- Són també causes de resolució del contracte les següents:
a) El mutu acord de les parts.
b) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb EASCS o l'extinció de la
personalitat jurídica de l’adjudicatari.
c) La cessió del contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer,
sense el consentiment d’EASCS.
d) L’obstrucció de les facultats de direcció i inspecció d’EASCS.
e) L'incompliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació.
f) L'incompliment de les obligacions o normativa en matèria de seguretat i salut laboral
així com les normes de seguretat.
g) L'abandonament del contracte.
h) L'incompliment de qualsevol obligació prevista al contracte i a la resta de
documentació contractual.
21.5.- En els casos de resolució per incompliment de l’adjudicatari aquest haurà
d'indemnitzar a EASCS pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà
efectiva, en primer lloc, sobre la garantia que s’hagi constituït, que es confiscarà, sense
perjudici de la subsistència de la responsabilitat de l’adjudicatari en la part que excedeixi
l’import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis es durà a
terme per l’Òrgan de Contractació atenent, entre altres factors, al retard que impliquin i
a les majors despeses que ocasionin a EASCS.
Clàusula 22.- Jurisdicció
Les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la preparació, adjudicació, efectes,
compliment i extinció del contracte, seran resoltes pels Jutjats i Tribunals del lloc de
celebració del mateix, a la jurisdicció dels quals es sotmeten les parts, renunciant
expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
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ANNEX 1 - FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA
Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Direcció d’Internet
Domicili social (direcció, població i
codi postal)
Dades a efectes de notificacions
Direcció
Població
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Dades dels representants o apoderats

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Correu electrònic
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública
notarial, etc.)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi Notarial
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ANNEX 2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignat, __________, amb DNI núm. ______, actuant en nom i representació de
la societat _____________, amb CIF núm. ________ , actuant en la seva condició de
__________, en relació al Contracte de _________________________ (Ref. _______),
DECLARA:
1.- Que ni ________ (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 71 de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb les administracions
públiques corresponents (estatal, autonòmiques, etc.).
3.- Que es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost o n’està exempt.
5.- Que disposa de la capacitat i solvència exigida per a l’execució del present contracte.
6.- Que dona compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals.
7.- Que accepta que el present plec de condicions, els seus annexes i la resta de
documentació esmentada en els mateixos que revesteix caràcter contractual.
8.- Que es sotmet al fur espanyol (aquest punt únicament s’ha d’incloure si l’empresa
licitadora és estrangera).

I als efectes oportuns, signa la present, a ________ de ________ de ________.
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ANNEX 3 - OFERTA
El sotasignat, amb DNI núm. ___________________________, en nom en i
representació de la societat __________________________________________, amb
CIF
núm.
_____________,
actuant
en
la
seva
condició
de
_______________________________, presenta la següent oferta en la licitació de la
retirada de la instal·lació de difusors existents i subministrament i instal·lació de la nova
instal·lació de difusors de la segona llacuna de l’estació depuradora d’aigües residuals
urbanes d’EASCS:
1. OFERTA ECONÒMICA
Percentatge Baixa (1)
............................................%
(1)

Percentatge de descompte (baixa global) sobre tots els preus de l’Annex del PPT.

2. TERMINI
Termini del desmuntatge i muntatge de la nova instal·lació de difusors de la segona
llacuna (2)
...........................................dies naturals o hàbils
(2)

Termini, en dies naturals, del desmuntatge de la instal·lació de difusors actual i
muntatge de la nova instal·lació de difusors a la segona llacuna de la depuradora de
Cervera
3. CONEIXEMENTS DEL PROCÉS BIOLÒGIC D’UNA DEPURADORA

El responsable de l’actuació de retirada de la instal·lació de difusors existents i
subministrament i instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la segona llacuna de
la depuradora [ SI / NO ] disposa de títol universitari relacionat amb aquest sector i
experiencia en el sector de la depuració. S’acompanya còpia compulsada del títol
Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 2 mesos.
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ANNEX 4 - CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els següents:
1. Oferta econòmica: fins a 50 punts
La puntuació de les ofertes es calcularà en base als criteris i fórmules següents:
Puntuació: 55 * ( t – Oi ) / ( T – OE )
On: Oi = Oferta considerada; OE = Oferta més econòmica; T = Pressupost de licitació.
Només es consideraran les ofertes d’import igual o inferior al import de licitació. Es
consideraran ofertes desproporcionades aquelles que superin els 20 punts percentuals
de la mitjana de les ofertes presentades.
2. Termini: fins a 30 punts
La puntuació de les ofertes es calcularà en base als criteris i fórmules següents:
Termini del desmuntatge i muntatge Puntuació
nova instal·lació de difusors de la
segona llacuna [dies naturals]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

30
27,5
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0

3. Coneixements del procés biològic d’una depuradora: 15 punts
El responsable de l’actuació de retirada de la instal·lació de difusors existents i
subministrament i instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la segona llacuna de
la depuradora ha de disposar de títol universitari relacionat amb aquest sector i
experiencia en el sector de la depuració.
Si en disposa, s’atorgaran 15 punts; si no en disposa, s’atorgaran 0 punts.
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