PLEC DE CLÀUSULES
ECONOMICOADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT D’UN
CAMIÓ 4x4 PER TREBALLS EN PISTA
D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA
MODALITAT DE LEASING.
Signat electrònicament
per CPISR-1 C David
Montalà Palau
Date: 2012.05.16
19:39:04 CEST
Raó: Licitacion
Lloc: Targeta

1

QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
1. PODER ADJUDICADOR: SERVICIS AMBIENTAUS DERA VAL D’ARAN SL

SUBJECTE
CONTRACTANT:

SERVICIS AMBIENTAUS
DERA VAL D’ARAN SL

Òrgan de contractació:

CONSELH D’ADMINISTRACIÓ

Perfil del contractant

http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/

Número d’expedient

SAVA 2011/001/SUB-PD

Tipus de Procediment

OBERT

Publicitat:

SÍ

Tipus de Contracte:

SUBMINISTRAMENT

Tramitació:

ORDINÀRIA

Criteris Adjudicació:

CLÀUSULA 9ena DEL PLEC
ADMET MILLORES

Resp. del contracte

Responsable dera empresa

Informació

contractacion@aran.org

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT D’UN CAMIÓ 4x4 PER TREBALLS EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT

LA MODALITAT DE LEASING

CPA: 64.91.10

DESCRIPCIÓ DE CPA: SERVEIS D’ARRENDAMENT FINANCER

NO

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

LA SOCIETAT “SERVICIS AMBIENTAUS DERA VAL D’ARAN SL” ES TROBA EN LA NECESSITAT DE CONTRACTAR UN CAMIÓ 4x4
PER COBRIR EL SERVEI PROPI D’AQUESTA SOCIETAT MERCANTIL, ATÈS QUE EL VEHICLE QUE S’UTILITZAVA FINS AL MOMENT ES
TROBA EN ESTAT DE SINISTRE TOTAL COM A CONSEQÜÈNCIA D’UN SINISTRE DE DATA 1 D’AGOST DE 2011..
4. PREU DEL CONTRACTE
PREU MENSUAL: 2.600,00 EUROS

IVA MENSUAL: 468,00 EUROS

ANUALITATS: 5

DESPESES PUBLICITAT: 1.000,00 EUROS

TRAMITACIÓ DE LA DESPESA: Ordinària

EXISTÈNCIA DE LOTS: NO
REVISIÓ DE PREUS: NO
5. FINANÇAMENT
SERVICIS AMBIENTAUS DERA VAL D’ARAN SL:

184.080,00€

6. TERMINI D’EXECUCIÓ

60 MESOS

PRÒRROGA: NO

GARANTIA: 60 MESOS

PENALITATS PER DEMORA: LCSP I CLÀUSULA 20ena DEL PLEC

7. GARANTIES
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA: SÍ

ASCENDEIX AL 5% DEL PREU D’ADJUDICACIÓ

COMPLEMENTÀRIA: NO
8. FORMA DE PAGAMENT:

MITJANÇANT PAGAMENTS MENSUALS PRÈVIA PRESENTACIÓ DE LA CORRESPONENT FACTURA
9. SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
SUBCONTRACTACIÓ: NO

CESSIÓ: NO

10. MESA DE CONTRACTACIÓ: SÍ
11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

NO

12. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOLVÈNCIA:

SEGONS CLÀUSULES 6.3.1 I 6.3.2 DEL PLEC
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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte, qualificació i règim jurídic
El present contracte té per objecte el subministrament d’Un camió 4x4 per
treballs en pista d’alta muntanya mitjançant la modalitat de leasing, d’acord amb les

característiques que s’indiquen en el Plec de prescripcions tècniques particulars, que el
contractista declara conèixer i acceptar pel fet d’acudir a la contractació.

La prestació a efectuar s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec.
Aquest Plec de clàusules i el Plec de prescripcions tècniques particulars tindran
caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats per l’adjudicatari en
l’acte de formalització del contracte.
Aquests treballs s’hauran de realitzar de conformitat amb el que estableix el
Capítol IV del Títol II del LLIBRE IV de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic (d’ara en endavant, LCSP).
A la següent licitació li és d’aplicació el següent codi en la Classificació
Estadística de Productes per Activitats (CPA-2002):
“64.91.10

Serveis d’arrendament financer”

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de
subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
El contracte es regirà per la següent normativa:
- Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març,
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics
d’obres, subministraments i serveis.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP),
en tot allò que no estigui derogat per la Llei 30/2007.
- Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial del la Llei
de Contractes del Sector Públic.
- Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de clàusules
administratives generals per a la contractació d’obres de l’Estat.
- El present Plec de clàusules administratives particulars i el projecte aprovat
que l’acompanya. Ambdós tindran caràcter contractual.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local que modifica la Llei 7/1985.
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (LSE).
- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui
aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica.
- La normativa del dret privat que ha d’actuar amb caràcter supletori en els
assumptes que no es poden resoldre amb l’aplicació directa de les
disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals del
dret administratiu.
Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest Plec. Si hi ha discordança entre
aquest Plec i qualssevol dels documents contractuals restants, prevaldrà el Plec de
clàusules administratives particulars que conté els drets i obligacions que assumiran les
parts del contracte.
El desconeixement dels termes del contracte, dels seus documents annexos o de
les instruccions, plecs o normes aprovades per l’Administració, que puguin ser
d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu
compliment.
Correspondrà a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic
degudament justificades, renunciar a realitzar el contracte abans de l’adjudicació.
També podrà desistir de l’adjudicació abans de l’adjudicació quan s’apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació. En aquests casos, l’òrgan de contractació compensarà
als licitadors per les despeses en què haguessin incorregut.
En cap cas, aquest contracte suposarà l’existència d’una relació de caràcter
funcionarial o laboral entre la persona adjudicatària i la Corporació.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte de subministrament d’Un camió 4x4 per
treballs en pista d’alta muntanya mitjançant la modalitat de leasing serà el
procediment obert, amb tramitació ordinària, en el que tot empresari interessat pot
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte,
d’acord amb l’article 141 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris directament
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 134.1 de la Llei
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30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i amb la clàusula novena
d’aquest plec.
CLÀUSULA TERCERA. El perfil de contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres
mitjans de publicitat, el Conselh Generau d’Aran compta amb el perfil de contractant
al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web
següent:
http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/
CLÀUSULA QUARTA. Preu del contracte
El preu del present contracte ascendeix a la quantia de cent vuitanta-quatre
mil vuitanta euros (184.080,00€); el preu cert anterior queda desglossat en un valor
estimat de cent cinquanta-sis mil euros (156.000,00€) en l’Impost sobre el Valor
Afegit de vint-i-vuit mil vuitanta euros (28.080,00€).
Aquest preu de licitació comprèn l’import mensual de la quota de leasing per
les 60 quotes, és a dir, el pressupost màxim de la quota mensual de leasing es fixa en
tres mil seixanta-vuit euros (3.068,00€), IVA inclòs, desglossat de la forma següent:
- Dos mil sis-cents euros (2.600,00€) de pressupost net mensual de la quota de
leasing.
- Quatre-cents seixanta-vuit euros (468,00€), en concepte d’Impost sobre el
Valor afegit al tipus del 18% de la quota mensual de leasing.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a VALOR ESTIMAT
constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels
licitadors excedeixen el tipus de licitació.
L’adquisició del vehicle objecte d’aquest contracte es finançarà amb càrrec als
pressupostos de la societat mercantil Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL, societat
íntegrament participada pel Conselh Generau d’Aran, durant tota la vigència
d’aquest contracte.
A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat per la Societat,
comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista haurà de realitzar
per la normal prestació del subministrament contractat i qualsevol altra despesa que
pugui resultar d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA que
figurarà com a partida independent. En conseqüència, s’inclou dins del preu els
interessos i la quota de valor residual i les comissions, si s’escauen.
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El preu del contracte serà el que resulti de la seva adjudicació i inclourà, com a
partida independent, l’IVA.
Abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari haurà de proposar a
l’empresa Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL l’adquisició del vehicle objecte
d’aquest leasing pel preu ofert en la seva proposta. L’òrgan de contractació
comunicarà al contractista la seva voluntat d’exercir o no el seu dret d’opció de
compra. En cas d’exercir el dret a opció de compra, aquest serà formalitzat
documentalment.
A la finalització del contracte sense que Servicis Ambientaus dera Val d’Aran
SL hagi exercit el seu dret d’opció de compra, el contractista està obligat a retirar el
vehicle objecte d’aquesta licitació, essent al seu càrrec les despeses originades per tal
concepte.
CLÀUSULA CINQUENA. Duració del contracte
La durada d’aquest contracte de subministrament s’estableix entre la data de
la formalització del contracte i aquella en la què legalment sigui procedent la
devolució de la fiança definitiva. Pel que fa al lliurament del subministrament,
s’efectuarà d’acord amb el previst a les clàusula divuitena d’aquest Plec.
En cap cas no procedirà la pròrroga del termini d’execució del contracte, llevat
de causes excepcionals que impossibilitin a l’adjudicatari la correcta realització de la
prestació. La determinació de la concurrència de qualssevulla d’aquestes causes és
competència de l’òrgan de contractació prèvia sol·licitud de l’adjudicatari i/o previ
informe respecte de la seva existència emès pel tècnic responsable del contracte.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’aptitud per a contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions
per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà
tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la
solvència econòmica, financera, i tècnica o professional, o de la corresponent
classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta
acrediti que té efectivament a la seva disposició els medis de les esmentades societats
necessaris per a l’execució dels contractes.
Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte de conformitat amb l’art 48 de la LCSP.
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El contracte només podrà celebrar-se amb una entitat financera en
els termes que estableix la Disposició Addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de
juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.
1.

La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:
Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document
nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número
d’identificació fiscal (NIF).
Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no
sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o
document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què
constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a
l’art. 72 LCSP, acredita la seva personalitat i capacitat d’obrar.
Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea,
certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats
per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats
comunitaris de classificació.
Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació
de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants
per a les seves operacions, així com de la seva inscripció en el Registre Mercantil.
Tanmateix, es prescindirà de l’esmentat informe de reciprocitat en aquells
contractes subjectes a regulació harmonitzada, en relació a les empreses d’Estats
signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del
Comerç.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i
s’acrediti degudament.

2. La prova, per part dels empresaris, de la no-concurrència d’alguna de les
prohibicions per a contractar regulades en l’article 49 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic es pot realitzar:
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser
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substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst
a l’art. 72 LCSP, acredita la no-concurrència de les prohibicions per a
contractar que hi hagin de constar.
b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, es pot també
substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat
judicial.
3. La solvència de l’empresari:
3.1. La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un
o diversos dels mitjans següents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en
registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els
llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que es
disposi de les referències d’aquest volum de negocis.
3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica de l’empresari
pot ser acreditada per un o diversos dels mitjans següents:
a) Relació dels subministraments de característiques similars al què és objecte
de licitació efectuats durant els últims tres (3) anys, indicant el seu import,
dates i destinatari públic o privat, acompanyada de certificats de bona
execució dels més importants.
b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no
integrades a l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució del
contractes, especialment els responsables del control de qualitat,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
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c) Certificacions de qualitat dels béns a subministrar emeses pels instituts o
serveis oficials homologats encarregats del control de qualitat.
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental
que l’empresari podrà aplicar en l’execució del contracte i especialment, els
certificats acreditatius del compliment de les normes de gestió ambiental,
en el supòsit de disposar d’un sistema implantat segons les normes ISO
14.000, EMAS o similars. En tot cas, caldrà aportar una declaració del
responsable de l’empresa sobre els aspectes ambientals on, entre d’altres,
s’identifiquin els impactes de l’empresa, els nivells de compliment de la
normativa i les mesures de gestió mediambiental a aplicar en l’execució
del contracte.
Les empreses hauran de disposar d’una organització amb elements personals i
materials suficients per executar correctament el contracte.
D’acord amb allò que disposa l’art. 51.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, la classificació de l’empresari, substitueix la necessitat
d’acreditar la solvència econòmica i financera així com la tècnica dels empresaris
licitadors.
Especialitats en relació a unions temporals d’empresaris
1.

Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat
d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors.

2. Caldrà presentar document acreditatiu de nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells,
i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar
adjudicataris.
3. Només en cas de resultar adjudicatària la Unió, haurà d’acreditar la seva
constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
4. Pels casos en que sigui exigible la classificació i concorrin en la unió d’empresaris
nacionals, estrangers que siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea i
estrangers que no siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea, els que
pertanyin als dos primers grups hauran d’acreditar la seva classificació, i els últims
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
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CLÀUSULA SETENA.
administrativa

Presentació

de

proposicions

i

documentació

Les ofertes es presentaran al Conselh Generau d'Aran, Passeg dera Libertat, 16,
25530 VIELHA, en horari d’atenció al públic, dins del termini de QUINZE (15) DIES
NATURALS comptats a partir del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil de contractant. Si
l’últim dia del termini és dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini de
presentació de proposicions al primer dia hàbil següent a aquell.
Les ofertes també es poden presentar per correu, en qualssevol dels llocs
establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data
d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de la proposició mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia,
consignant el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del
licitador.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix document pel secretari del Conselh Generau
d’Aran. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del
termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies
següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc no pot
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la
no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
La proposició presentada per cada licitador s’haurà de mantenir durant un
termini de 3 mesos comptadors des de l’obertura d’ofertes.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per
l’empresari de les clàusules del present plec.
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres
tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili, fax i del correu
electrònic a efectes de notificacions, en els quals es farà constar la denominació
del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació del subministrament
d’Un camió 4x4 per treballs en pista d’alta muntanya mitjançant la modalitat de
leasing». La denominació dels sobres és la següent:
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- Sobre «A»: Documentació administrativa.
- Sobre «B»: Proposició econòmica
- Sobre «C»: Documentació tècnica.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies
autentificades, conforme a la legislació en vigor, i hauran de presentar-se en
qualsevulla de les llengües cooficials a la Val d’Aran.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació
enumerada d’aquests:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari segons
allò establert en la clàusula 6.1. d’aquest Plec de Clàusules.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a
l’art. 72 LCSP, acredita la seva personalitat i capacitat d’obrar.
b) Documents que acrediten la representació.
- Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, validada pel secretari de la corporació.
- Si el licitador fos una persona jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui legalment exigible.
- Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial
del seu document nacional d’identitat.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a
l’art. 72 LCSP, acredita la seva representació.
c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a
contractar de les recollides en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (s’adjunta model com a Annex
2).
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, sens perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest
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requisit s’ha de presentar, abans de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a
favor del qual aquesta s’efectuï.
No obstant això, la inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat o d’una comunitat autònoma, d’acord amb allò previst a
l’art. 72 LCSP, acredita la no-concurrència de les prohibicions per a contractar que
hi hagin de constar. En aquest cas, en conseqüència, només caldrà realitzar la
declaració respecte de les prohibicions que no hi hagin de constar, així com la de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
d) Els que acreditin la classificació de l’empresa, si s’escau, o justifiquin
els requisits de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
Per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera, el licitador haurà
d’aportar la documentació que disposa la clàusula 6.3.1 d’aquest Plec de clàusules.
Per tal d’acreditar la solvència tècnica el licitador haurà d’aportar la
documentació que disposa la clàusula 6.3.2 d’aquest Plec de clàusules.
El licitador podrà acreditar la seva classificació empresarial per justificar la
seva solvència. Si l’empresa es trobés pendent de classificació, ha d’aportar el
document acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud, havent de
justificar la possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes
de desenvolupament de la Llei 30/2007 per a la subsanació de defectes o
omissions en la documentació.
e) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.
f) Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest SOBRE
A, amb indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la
persona de contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del
licitador.
Tota vegada que, a fi i efecte d’agilitar la tramitació del procediment, el mitjà
preferent per efectuar les notificacions als licitadors serà el fax i el correu
electrònic, és necessari que aquests facin constar-lo a la documentació que
presentin.
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Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter
d’autèntiques, de conformitat amb la legislació vigent. En qualsevol cas, la
documentació haurà de tenir, amb caràcter general, data d’expedició anterior o
igual a la del darrer dia del termini de presentar les propostes.
INSCRIPCIÓ AL RELI (REGISTRE
GENERALITAT DE CATALUNYA)

ELECTRÒNIC

DE

LICITADORS

DE

LA

De conformitat amb el que estableix l’art. 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
dades que hi figuren.
L’òrgan de contractació podrà consultar d’ofici, si hi ha informació registral de
les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació
que acredita: la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i la representació, la
classificació empresarial, 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 a l’empresa inscrita de presentar declaració segons la
qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’art. 62 LCSP, no s’ha donat de baixa de la matrícula de
l’impost d’Activitats Econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de les relatives a la Seguretat Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professionals sol·licitats en el present procediment
d’adjudicació que figurin en l’esmentat Registre.
La presentació d’aquests documents és alternativa i substitutiva a la
presentació de la documentació a la que es refereix l’art. 130 LCSP, i que segons es
disposa en el present Plec, cal integrar en el sobre A, sens perjudici de les facultats de
la Mesa de Contractació, establertes en el Plec, de 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 i classificació del contractista.
Serà suficient que els licitadors indiquin el numero d’inscripció en el Registre o
acompanyin una fotocòpia simple del document acreditatiu de la inscripció,
juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al model que s’adjunta a aquest Plec de Clàusules
com a Annex 1.
Els licitadors presentaran juntament amb la proposició econòmica un quadre
d’amortització de quotes mensuals, fixes i constants, diferenciant les següents
variables: part de l’interès, part de l’amortització, IVA, amortització acumulada i
capital pendent. S’hauran de consignar a l’oferta les dades següents:
-

L’interès nominal fix anual i el seu TAE resultant, que no podrà ser
superior en cap cas al 7%.
La fòrmula matemàtica de càlcul del quadre d’amortització.
L’opció de compra pel valor residual serà equivalent a l’import d’una
mensualitat.
Sense comissions ni despeses d’obertura.

No procedeix en cap cas incloure en aquest sobre referències ni valoracions
respecte de les millores que el licitador pugui oferir.
SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
a) Oferta/Documentació tècnica.
Subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 5 d’aquest Plec,
degudament signada i segellada pel proposant o pel seu representant legal. A
més inclourà tota una memòria descriptiva i tècnica del vehicle que s’ofereix, així
com aquelles altres dades que s’especifiquin al Plec de Condicions tècniques.
Així mateix haurà d’incloure els catàlegs i documentació tècnica del vehicle
ofert, amb una qualitat d’impressió correcta.
En el cas que el subministrament impliqui consum de materials fungibles
s’haurà d’especificar el preu d’aquests, així com les seves característiques i períodes
de lliurament.
b) Qualsevol altre document que el proposant consideri oportú a l’efecte
d’una millor selecció del contractista.
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En aquest apartat s’inclourà tota la documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en
base a judicis de valor, establerts a la clàusula novena.
Així mateix, caldrà incloure en aquest apartat tot allò que faci referència a les
millores que ofereixi cadascun dels licitadors.
CLÀUSULA VUITENA. Garantia provisional
El candidat NO haurà de constituir una garantia provisional atès que l’òrgan
de contractació considera no necessària la seva constitució ateses les característiques
d’aquesta licitació.
CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació.
Seran rebutjades totes les ofertes que en la valoració final no obtinguin una
puntuació igual o superior a 50 punts.
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en
aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula. Tanmateix, es considerarà que
existeix un empat entre ofertes sempre que la diferència en el còmput total de punts
entre l’oferta major puntuada i la/les restant/s no superi els dos (2,00 punts).
Per tal de desfer empats, es considerarà com a element prevalent l’oferta
econòmica i a tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que
obtingui una major puntuació en aquest element. En cas que l’empat continuï,
s’anirà analitzant comparativament i per ordre nominal la major puntuació en la
resta d’elements, tot considerant l’oferta més avantatjosa la que obtingui major
puntuació en l’element respectiu i agafant sempre per tal de realitzar la comparativa
la totalitat d’ofertes que hagin quedat empatades en primer terme.
Finalment, en cas que se segueixi produint l’empat, es procedirà a realitzar un
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme.
La puntuació total de les ofertes (P) serà:

P = 0,6*PE + 0,4*PT (essent PE la puntuació de l’oferta econòmica i
PT la puntuació de l’oferta tècnica)
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Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació
seran els següents:
A. OFERTA ECONÒMICA (fins un màxim de 100 punts)
Per al càlcul de l’oferta econòmica s’emprarà la fórmula següent:
PEi = 100 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi = Baixa de l’oferta i respecte del tipus de licitació (expressada en %)
On Bmax = Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en %)
On PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100
B. OFERTA TÈCNICA (fins un màxim de 100 punts)
B.1. Condicions del contracte de leasing (fins un màxim de 20 punts)
Es valoraran les condicions del contracte d’arrendament financer ofert pel
licitador, incloses les relatives a l’opció de compra en favor de SAVA SL.
B.2. Millores addicionals a l’execució del contracte (fins un màxim de 80 punts)
Per a valorar les millores addicionals, es tindran en compte les altres millores
que pugui presentar el subministrador i que perfeccionin els requisits tècnics del
vehicle (per exemple, caixa bolquet trilateral, cavallets hidràulics posteriors,
cabrestant per a la grua, aire condicionat en cabina) així com l’ampliació del termini
de garantia. La puntuació s’atorgarà en funció de la quantitat i qualitat de les
ofertes proposades i acceptades per l’òrgan adjudicatari. També es tindrà en compte
en l’oferta la recollida per part de l’adjudicatari del camió vell a què substitueix el
que és objecte d’aquest contracte i la valoració econòmica que se’n faci en favor de
SAVA.
CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació
La mesa de contractació, d’acord amb allò establert en el punt 10 de la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari
d’aquesta, i en formaran part, com a vocals, el secretari o, si s’escau, el titular de
l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, així com
aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Actuarà com a secretari un
funcionari de la corporació.
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Conformen la mesa de contractació els següents membres:
- President de SAVA SL, Sr. Carlos Barrera Sánchez, o persona en qui delegui,
que actuarà com a president de la mesa.
- Mgfc. Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau, Sr. José Enrique
Arró Cuny, o conselhèr en qui delegui.
- L’interventor de la Societat, Sra. Mª Carmen Mora Auset, o persona en qui
delegui, vocal.
- Un tècnic dels Servicis Tecnics del Conselh Generau d’Aran, Sr. Xavier
Castañeda Marina, vocal.
- El secretari de la Societat, Sr. David Montalà i Palau, o, per delegació, el
secretari del SAT, Sr. Ricard Rodríguez Gómez, que actuarà com a secretari.
Per a la constitució vàlida de la Mesa es requerirà la presència del president i
el secretari, i les seves decisions s’hauran d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la
meitat més un de tots els membres que l’integrin amb dret de vot.
CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 194 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:
a)
b)
c)
d)

Interpretació del contracte.
Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
Modificació del contracte per raons d’interès públic.
Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.

En el corresponent expedient, es donarà tràmit a l’adjudicatari. Serà preceptiu
l’informe de l’òrgan consultiu corresponent de la Generalitat de Catalunya, en els
casos següents:
- Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part de
l’adjudicatari.
- Modificacions, quan la quantia d’aquestes, aïllada o conjuntament, sigui
superior a un 20% del preu original del contracte i aquest sigui de quantia
igual o superior a 6.000.000,00 €.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executius.

Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL es reserva el dret d’anular o declarar

deserta aquesta licitació, sense que les empreses licitadores tinguin dret a reclamació
alguna per aquest motiu.
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Així mateix, Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL es reserva el dret a
efectuar quantes comprovacions consideri necessàries abans de l’adjudicació, i en cas
de no ajustar-se l’oferta de l’empresa licitadora al que disposen aquests plecs,
desestimar l’oferta presentada.
La proposta d’adjudicació, o en el seu cas l’adjudicació, no crea dret algun a
favor de l’interessat, en tant no s’hagi formalitzat el corresponent contracte.
CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de proposicions i requeriment de
documentació.
La Mesa de Contractació es constituirà, a porta tancada, el SEGON dia hàbil
després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores,
sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula setena, cas en el qual el
termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la
documentació. Un cop constituïda, la Mesa qualificarà la documentació
administrativa continguda als sobres «A».
La mesa podrà concedir, si ho estima convenient i amb notificació via FAX o
correu electrònic, un termini de tres (3) dies hàbils per tal que els licitadors corregeixin
els defectes o omissions subsanables observats en la documentació presentada.
Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de Contractació podran recaptar
dels empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los
per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un
termini no superior a tres (3) dies hàbils.
Si l’últim dia del termini és dissabte o inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini
de presentació de documentació al primer dia hàbil següent a aquell.
Posteriorment, prèvia convocatòria per correu electrònic a tots els
licitadors, el PRIMER dia hàbil següent al de la finalització del termini de subsanació
de defectes, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a la declaració com
a admeses d’aquelles proposicions que compleixin el que estableix aquest Plec de
clàusules i excloses les que tinguin algun defecte que no es pugui esmenar, amb
notificació a aquestes dels motius pels quals s’ha produït l’esmentada exclusió. Així
mateix s’ordenarà l’arxiu sense obrir-los dels sobres «B» i «C» corresponents a les
ofertes rebutjades.
A continuació es procedirà, per ordre de presentació de les proposicions, a
l’obertura i examen dels sobres «C», d’acord amb el que disposa el paràgraf 3r de
l’art. 134.2 LCSP i l’art. 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP. Un cop realitzada l’obertura, es donarà per
acabat l’acte públic, sense efectuar l’adjudicació.
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De les actuacions en la fase de qualificació i de les de l’obertura pública, amb
les seves incidències, se’n deixarà constància en les respectives actes que
necessàriament haurà d’estendre o emetre el secretari de la Mesa.
A l’efecte de poder emetre la proposta de resolució, la Mesa de contractació es
reunirà les vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots aquells informes
tècnics que li calguin; en qualsevol cas, haurà de tenir en compte els criteris de
valoració i la seva ponderació que s’esmenten en aquest Plec.
A la vista dels informes tècnics necessaris, es convocarà de nou la Mesa de
Contractació, que procedirà a l’obertura dels sobres «B» i formularà a l’òrgan de
contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació.
Un cop acabada la lectura tant del sobre «B» com del «C», els licitadors
presents poden fer constar davant la Mesa totes les observacions que considerin
necessàries. Aquestes observacions han de quedar recollides a l’acta. Els interessats
que s’acullin a aquesta possibilitat es poden reservar el dret a fer al·legacions per
escrit durant el termini de tres (3) dies hàbils següents al de l’obertura.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació
examinada i admesa; excedís del pressupost base de licitació; variés substancialment
el model establert o comportés error manifest en l’import de la proposició; o existís
reconeixement per part del licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la
faci inviable serà rebutjada per la Mesa en resolució motivada.
La Mesa de Contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una
classificació decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA (no efectuant-se exclusivament en
atenció a l’oferta de preu més baix). La proposta de resolució, juntament amb les
proposicions i la seva documentació annexa, les Actes de tots els actes que hagi
realitzat la Mesa i, si s’escau, els informes tècnics requerits es remetran a l’òrgan de
contractació competent per tal que resolgui el procediment d’adjudicació regulat en
aquest Plec, amb pronunciament exprés sobres les observacions o reserves
presentades.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat
davant l’Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el
contracte d’acord amb la proposta formulada ha de motivar la seva decisió.
CLÀUSULA TRETZENA. Garantia definitiva
Els que resultin adjudicataris del contracte han de constituir una garantia del
5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
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Aquesta garantia s’ha de prestar en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament de la LCSP.
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositaran
a la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades en les
delegacions d’Economia i Hisenda, o a les caixes o establiments públics
equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals contractants
davant les que hagin de tenir efecte, en la forma i amb les condicions que
les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de
garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que s’haurà de
dipositar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament de la LCSP estableixin,
amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en
la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el
venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte. A
aquest efecte l’aval es presentarà segons el model adjuntat com a Annex 3
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 88 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació
L’adjudicació del contracte s’ha d’efectuar en el termini de dos (2) mesos des
de l’obertura de les proposicions.
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, segons els
criteris del plec.
L’òrgan de contractació requerida al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins dels deu (10) dies hàbils següents al
de la recepció del requeriment, presenti els documents acreditatius d’estar al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social –llevat que n’estigui
exempt d’acord al que disposa la clàusula setena sobre registres oficials de licitadors i,
especialment, el RELI– o autoritzi al Conselh Generau d’Aran a obtenir directament
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la documentació –d’acord amb la declaració que a l’efecte es fa en l’annex 2-,
d’haver constituït la garantia definitiva, i d’haver abonat tots els anuncis de licitació.
Així mateix, es pot exigir motivadament a l’adjudicatari que acrediti novament la
seva personalitat i capacitat per a contractar. Els corresponents certificats podran
presentar-se per mitjà informàtic, a la següent adreça: contractacion@aran.org.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest
cas a requerir la mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
L’adjudicació es durà a terme dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
En cas que el contracte sigui adjudicat a una Agrupació d’Empreses, hauran
d’acreditar la constitució d’aquesta, en Escriptura pública, dins del termini atorgat
per a la formalització del contracte, i el NIF assignat a l’Agrupació.
L’adjudicació del contracte es notificarà als licitadors i serà publicada al perfil
del contractant, d’acord amb allò previst a l’art. 135.4 LCSP
Els licitadors que no resultin adjudicataris tindran un termini de tres (3) mesos,
comptats des de la data de recepció de la notificació d’adjudicació, per retirar la
documentació presentada. Transcorregut aquest termini sense haver retirat aquesta
documentació, el Conselh Generau d’Aran podrà procedir a la seva destrucció sense
realitzar cap altre tipus de comunicació a les persones interessades.
CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu, d’acord amb el
que disposa l’art. 140.3 LCSP, s’efectuarà dins dels quinze (15) dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte.
La formalització del contracte serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en un termini no superior a quaranta-vuit (48) dies posteriors a la
formalització, d’acord amb allò previst a l’art. 138 LCSP.
El contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent
a càrrec seu les despeses corresponents.
Quan per causes imputables al contractista no es pogués formalitzar el
contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la seva resolució, així
com la confiscació de la garantia definitiva que, si s’escau, s’hagués constituït.
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En cap cas no procedirà l’inici de l’execució del contracte sense la prèvia
formalització d’aquest.
CLÀUSULA SETZENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert en el seu clausulat i en
els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al
contractista l’òrgan de contractació.
El contractista és 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.
És dret del contractista la percepció d’abonaments en els següents termes:
- Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL tramitarà el pagament prèvia
presentació de la corresponent factura de forma mensual per part de
l’adjudicatari a les oficines de la Societat, la qual haurà de ser conformada
pel tècnic supervisor del contracte, en la qual s’especificarà el preu mensual
de la quota del leasing per a l’adquisició del vehicle.
- La factura s’haurà de presentar en el Registre de la societat mercantil
Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL. La data del registre d’entrada de la
factura Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL determinarà l’inici del
còmput dels terminis de pagament i demores assenyalats a l’article 200 de
la LCSP, sempre que el vehicle es trobi matriculat i a disposició de Servicis

Ambientaus dera Val d’Aran SL.

- L’abonament del preu del contracte requerirà la correcta expedició de les
factures. En tot cas, s’aplicarà el que disposa l’art. 200 LCSP.
A més, són obligacions específiques del contractista, a banda de les obligacions
generals derivades del règim jurídic del present contracte, les següents:
- Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista les despeses i
impostos de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim de
1.000,00€ de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que
resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.
- L’adjudicatari també estarà obligat a l’abonament de les despeses derivades
de la formalització del contracte, del lliurament del subministrament objecte
d’aquesta licitació en el lloc que determini Servicis Ambientaus dera Val
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d’Aran SL i, en general, de tots els impostos, taxes, arbitris i altres despeses
que es derivin de l’adjudicació i formalització del contracte.

- L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin.
CLÀUSULA DISSETENA. Revisió de preus
El preu d’aquest contracte NO podrà ser objecte de revisió de preus.
CLÀUSULA DIVUITENA. Recepció
El lliurament del vehicle objecte d’aquesta licitació es farà a les dependències
del Conselh Generau d’Aran, essent a compte del contractista les despeses derivades
del transport del bé al lloc convingut, segons disposa l’art. 273 LCSP.
El lliurament o posada a disposició del vehicle implicarà la del justificant del
pagament dels impostos que procedeixin, així com la resta de documents necessaris
i/o oportuns, que es podran aportar mitjançant còpies degudament compulsades per
l’organisme o entitat que n’expedeixi l’original.
El termini de lliurament del vehicle objecte del contracte serà el que formuli
l’adjudicatari en la seva oferta, essent el termini màxim de dos (2) mesos, comptats
a partir de la signatura del contracte.
L’incompliment del termini de lliurament del vehicle descrit a l’apartat
anterior, produirà que el contractista caigui en mora sense necessitat d’intimació
prèvia per part de Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL. En aquest cas, Servicis
Ambientaus dera Val d’Aran SL podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats econòmiques diàries en la proporció de
0,20€ per cada 1.000,00€ del preu del contracte segons disposa l’art. 196.4 LCSP.

Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL comprovarà l’estat del vehicle a la
seva recepció. El lliurament s’entendrà fet quan el vehicle hagi estat efectivament
rebut, d’acord amb les condicions del contracte, i s’exigirà un acte formal de recepció.
Si com a resultat del reconeixement del vehicle, Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL considera que no s’ajusten a les condicions del contracte, donarà
instruccions a l’adjudicatari perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un
nou subministrament en el termini que fixi Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL.
Quan no realitzi l’esmena o substitució, Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL,
abans d’extingir-ne el contracte, retornarà els béns al contractista quedant exempt
de l’ordre de pagament i tindrà dret a la recuperació de l’import abonat.
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Quan l’acte formal de recepció del vehicle sigui posterior al seu lliurament real,
Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL serà responsable de la seva custòdia durant
el temps que transcorri entre un i altra.
A la recepció del subministrament concorrerà un representant de Servicis
Ambientaus dera Val d’Aran SL, el tècnic responsable del seu seguiment i el
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.
CLÀUSULA DINOVENA. Modificació del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el
contracte, de conformitat amb l’article 272 LCSP, amb caràcter obligatori per al
contractista quan la variació no superi el 20% del seu import.
Qualsevol modificació que s’hagi de realitzar en el contracte que s’ha de regir
per aquest Plec, s’haurà de formalitzar necessàriament en document administratiu en
el termini de deu (10) dies hàbils, des de la notificació al contractista de l’aprovació de
l’òrgan de contractació de la modificació, en els terminis previstos als art. 28 i 140
LCSP.
De conformitat amb l’article 195.3.b) LCSP i de manera excepcional, l’augment
o disminució del preu pot superar el 20% de l’import inicial del contracte i amb la
prèvia audiència del contractista.
CLÀUSULA VINTENA. Penalitats per incompliment
a) Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,20€ per cada 1.000€ del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
b) Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplert
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració pot
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
c) Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients, s’imposaran penalitats que seran
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proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no pot ser superior
al 10% del pressupost del contracte.
Les penalitats s’imposaran per acord del òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que,
si s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades
certificacions.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Resolució i invalidació del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els casos que s’assenyalen en aquest
plec i en els fixats en els articles 206 i 275 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a
instància del contractista, tenint els efectes previstos a l’art. 276 LCSP.
Quan l’òrgan de contractació ordeni la suspensió del subministrament o el
contractista suspengui el seu compliment per demora en el pagament superior a
quatre mesos, s’aixecarà una acta assenyalant les circumstàncies que han motivat
aquesta suspensió. En aquests casos, Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL quedarà
obligat a abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li hagin
causat.
El contracte serà invalidat quan ho sigui alguns dels seus actes preparatoris o
d’adjudicació, i quan concorri alguna de les causes de Dret administratiu o de Dret
civil a què es refereixen els articles 32 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació i cessió del contracte
Atesa la naturalesa i la individualitat del subministrament, NO s’admet en
aquest contracte ni la seva cessió ni la seva subcontractació.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Prestacions incloses en el contracte
El subministrament inclourà els següents serveis:
- Localització, gestió de compra, matriculació i lliurament del vehicle amb les
característiques descrites en el Plec de prescripcions tècniques.
- Pagament dels impostos de matriculació i circulació, si s’escau.
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El vehicle se subministrarà amb els accessoris que es descriuen al Plec de
prescripcions tècniques i els que, com a millores, incorpori l’adjudicatari en la seva
oferta i accepti Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL. Aquests accessoris,
conjuntament amb els procedents de fàbrica, s’entenen com a part integrant del
vehicle a tots els efectes derivats del contracte de subministrament.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Control de qualitat

Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL es reserva la potestat de sol·licitar, si
així ho considera necessari, els informes, estudis o anàlisis de qualitat del vehicle
subministrat als organismes oficials, empreses o tècnics independents a l’empresa i
contractista, a l’objecte de garantir i exigir la qualitat prevista en aquest Plec i en el
de prescripcions tècniques particulars i en la legislació sectorial corresponent.
En tot cas, serà a càrrec del contractista l’abonament dels honoraris de
redacció d’aquests estudis, informes o anàlisis de qualitat i es deduirà el seu import de
la factura del subministrament, de la seva liquidació o, en el seu cas, de la fiança
definitiva.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Risc i ventura i responsabilitat del
contractista
L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis causats en el bé abans del seu lliurament a Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL i continuarà obligat a realitzar el subministrament contractat, excepte que
l’empresa hagués incorregut en mora en el moment de rebre’l.
El contractista està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball que es derivin del
compliment del contracte, davant de Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL i de
terceres persones quedant aquesta empresa exempta de qualsevol tipus de
responsabilitat que es derivi de l’incompliment.
El contractista haurà d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
terceres persones o a l’empresa com a conseqüència de les operacions que requereix
l’execució del contracte, en els termes previstos a la legislació vigent. Aquesta
responsabilitat estarà garantida mitjançant la corresponent assegurança de
responsabilitat civil.
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Supervisió del contracte
El control i supervisió del contracte correrà a càrrec del tècnic responsable de
l’empresa.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Termini de garantia
Un cop l’adjudicatari hagi lliurat el vehicle, s’obrirà el termini de garantia, el
qual es fixa en un (1) any.. Si el vehicle subministrat té una garantia de fabricació
superior, serà aquesta la que prevaldrà.
De conformitat amb l’art. 205.3 LCSP, no s’estableix termini de garantia
posterior al termini de període contractual atés que el lliurament dels béns és de
tracte successiu, i una vegada acabat el contracte es procedirà a la retirada del bé
arrendat, excepte quan s’exerceixi l’opció de compra.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes ocults
en el bé subministrat, Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL tindrà dret a reclamar
al contractista la seva reposició o bé a la seva reparació, si això és suficient.
Durant aquest termini de garantia, el contractista tindrà dret a conèixer i ser
escoltat sobre l’aplicació del bé subministrat, d’acord amb el que disposa l’art. 274
LCSP.
Durant el termini de garantia, si Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL
considera que el vehicle subministrat no és apte per a la finalitat pretesa, com a
conseqüència dels vicis o defectes en ell observat imputables al contractista, i que a
més existeix la presumpció de què amb la reposició o reparació del vehicle
subministrat no n’hi haurà prou per assolir la finalitat pretesa, podrà -abans d’acabar
el termini de garantia- rebutjar el bé subministrat i deixar-lo de compte de
l’adjudicatari, quedant exempta de l’obligació de pagament o, en el seu cas, tenint
dret a la recuperació del preu abonat.
Acabat el termini de garantia pactat sense que Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL hagi formalitzat qualsevol de les denúncies anteriors, el contractista
quedarà exempt de qualsevol tipus de responsabilitat per raó dels contenidors
subministrats.

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Confidencialitat
Sens perjudici de les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació
que ha de donar-se al licitador, aquet podrà designar com confidencial part de la
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informació facilitada per ell al formular les ofertes, especialment pel que fa als secrets
tècnics o comercials i als aspectes confidencials d’aquestes. Els òrgans de contractació
no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
D’igual manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l’execució del contracte a la
qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació, tret que els
plecs o el contracte estableixin un termini major.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Règim Jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per allò establert en aquest plec, i per allò no previst en
aquest serà d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, i el Reial Decret
817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial del la Llei de Contractes del
Sector Públic, en tot el que no s’oposin a la Llei 30/2007; supletòriament s’aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat amb
el que disposa l’article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, sotmetent-se als Tribunals del domicili de Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL que fossin competents per conèixer de les qüestions que se suscitin.
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Protecció de dades
L’adjudicatari 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, núm. 2 a 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les empreses adjudicatàries
s’obliguen a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a
garantir la seguretat de les dades i, en especial, les establertes en el Reial decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat,
d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es
continguin les dades personals objecte de tractament.
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CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Exposició pública dels plecs
Aquest plec de Clàusules Administratives Particulars romandrà exposat al
públic durant un termini de 20 dies a comptar des del dia següent a la publicació de
la licitació d’aquest procediment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
cas de que es formulin reclamacions, la convocatòria de la present licitació restaria
ajornada fins la seva resolució per l’òrgan competent de Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL. La no presentació de reclamacions a la fi del termini implicarà la seva
aprovació definitiva de manera automàtica.
El secretari que subscriu informa
favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa es
fa constar als efectes d’allò que disposa
l’art. 275 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.

La interventora que subscriu informa
favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa es fa
constar als efectes d’allò que disposa l’art.
275 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El secretari

La interventora accidental

David Montalà i Palau

Mª Carmen Mora Auset

DILIGÈNCIA.- Faig constar que, d’acord amb el que estableix la Llei 30/2007 de
Contractes del Sector Públic, aquest Plec ha estat elaborat i examinat per la Secretaria de
la societat, complint els requisits que la legislació vigent reguladora esmentada estableix
per al procediment obert amb tramitació ordinària, havent-se aprovat pel Conselh
d’Administració en sessió universal de 21 de novembre de 2011.
Vielha, 21 de novembre de 2011
El secretari

David Montalà i Palau
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ANNEX NÚM. 1
MODEL DE PROPOSTA
El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________, núm.
____, pis ___ CP ________ de la localitat de ______________________, amb DNI/CIF núm.
_______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament,
ACTUO en representació de l’empresa ___________________________________________________,
per poder que acompanyo, amb domicili al carrer ___________________________, núm. ____,
pis ___, CP __________ de la localitat de _________________________, CONCORRO al
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’UN CAMIÓ 4X4
PER TREBALLS EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA MODALITAT DE LEASING,
convocat per la societat mercantil Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL mitjançant anunci
publicat en el DOGC núm. _____ de___ de ________ de 201_, i MANIFESTO:
a) que estic assabentat/ada de les condicions per optar a l’adjudicació del contracte de
referència, acceptant i sotmetent-me plenament al Plec de Clàusules Administratives
Particulars I als Plecs de Prescripcions Tècniques que serveixen de base i que regulen el
contracte, de forma que accepto el seu objecte i contingut, i em comprometo a executarlo totalment, en el cas, de resoldre’s el procediment obert a favor d’aquesta proposta;
b) que reuneixo totes les condicions exigides en la present contractació;
c) que acompanyo la documentació exigida en la clàusula setena del Plec de clàusules
administratives particulars, referida a la personalitat, garantia i requisits exigits per la
present contractació, com també la que configura aquesta proposta; i
d) que en relació a l’oferta econòmica:
OFEREIXO un pressupost de licitació pel preu de ________________________________
___________________________________ euros (en lletres i xifres), que em comprometo a
mantenir durant el termini establert al Plec de condicions administratives particulars, amb
el desglossament següent:
1. PREU SENSE IVA

Pressupost d’execució material

€

2. TIPUS IVA (18%)

Import IVA

€

PREU DEL CONTRACTE (1 + 2)

€

El preu sense IVA ha d’incloure també tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que
li siguin d’aplicació, així com totes les despeses que es puguin derivar del compliment del
Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

PRESIDENT DE LA SOCIETAT SAVA SL
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ANNEX NÚM. 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I QUE DETERMINA L’ARTICLE 49 DE LA LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE, DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.A Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL, ___ de ________ de 201_
El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, en
representació de l’empresa __________________________________________________, amb
domicili al carrer _______________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de
__________________, DECLARO que tinc plena capacitat d’obrar i que no em trobo incurs en
cap de les circumstàncies d’incapacitat per a contractar amb les Administracions Públiques,
establertes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i
que es transcriuen a continuació:
a) Haver estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita,
corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn de
funcionaris, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat
Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació i receptació i conductes afins,
delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a pena d’inhabilitació especial per a
l’exercici de la professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar també
inclou a les persones jurídiques els administradors o representants de les quals, vigent el
seu càrrec o representació, es trobin en la situació esmentada per actuacions realitzades
en nom o a benefici d’aquestes persones jurídiques, o en les quals concorrin les condicions,
qualitats o relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per a ser-ne subjecte
actiu.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents per
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitades conforme e la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs
el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c)

Haver estat sancionats amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de
mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt
greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el disposat en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en matèria
mediambiental, d’acord amb allò establert en el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28
de juny, d’avaluació d’impacte ambiental; en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; en
la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestre; en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; en la Llei 10/1998, de
21 d’abril, de residus; en el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu
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1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de
la contaminació.
d) No trobar-se en el corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
reglamentàriament es determinin.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què fa referència
l’article 130.1.c) o en facilitar qualssevulla altres dades relatives a la seva capacitat i
solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar
la informació prevista a l’article 59.4 i a l’article 305.
f)

Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes en ella
establerts.
La prohibició també inclou a les persones jurídiques en el capital de les quals hi participin,
en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs
de qualsevulla Administració Pública, així com els càrrecs electes al seu servei.
La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, persones vinculades amb
anàloga relació de convivència afectiva i descendents de les persones a què es refereixen
els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte d’aquests darrers, aquestes persones
n’exerceixin la seva representació legal.

g) Haver contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) l’incompliment al qual fa referència l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10
d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de l’Administració General de l’Estat, per haver passat a prestar serveis en empreses o
societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec ocupat
durant els dos anys següents a la data del seu cessament. La prohibició de contractar es
mantindrà durant el temps que romangui dins de l’organització de l’empresa la persona
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar des del cessament com a alt
càrrec.
A més de les assenyalades anteriorment, són circumstàncies que impediran als empresaris
contractar amb les Administracions Públiques les següents:
a) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte realitzat amb una Administració Pública.
b) Haver infringit una prohibició per a contractar amb qualsevulla de les Administracions
Públiques.
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c)

Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció
administrativa, d’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

d) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte al seu favor per no
complimentar allò establert a l’art. 135.2 dins del termini assenyalat mitjançant dol, culpa
o negligència.
e) Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord
amb el previst a l’article 102, quan aquest incompliment hagués estat definit en els Plecs
o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de
desenvolupament d’aquesta Llei, i concorri dol, culpa o negligència en l’empresari.
Finalment, les prohibicions de contractar també afectaran a aquelles empreses de les quals,
per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals
haguessin concorregut.
Per altra banda, també DECLARO, sota la meva responsabilitat, estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social. I em
comprometo, en cas de resultar adjudicatari del contracte, a justificar aquests requisits en el
termini màxim de deu (10) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del
requeriment d’aquesta documentació.
Així mateix, autoritzo a Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL i al Conselh Generau d’Aran
en atenció a què l’empresa és una societat mercantil de capital íntegrament públic depenent
del Conselh Generau d’Aran, per tal que pugui sol·licitar les dades relatives al compliment de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i
a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

PRESIDENT DE LA SOCIETAT SAVA SL
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ANNEX NÚM. 3
MODEL D’AVAL
Anagrama i adreça
de l’Entitat avalista
L’entitat ________________________________ (raó social de l’entitat de crèdit), amb NIF núm.
__________________, amb domicili (a efectes de notificació i requeriment) a la ciutat de
______________________, 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 núm. __________________, en virtut del que disposen els Plecs de clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte de subministrament d’UN CAMIÓ 4X4 PER TREBALLS
EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA MODALITAT DE LEASING de ____ de
___________ de 201_ (data de l’acord de la corporació d’inici de la licitació/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 Servicis Ambientaus dera Val
d’Aran SL), per la quantia de ________________________________________ (en lletra) euros
______________€ (xifra).
Aquest aval tindrà validesa mentre Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL 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 què es refereix l’article 1830 del Codi Civil, amb el compromís de pagar al
primer requeriment per fer-ho amb subjecció als termes i condicions generals que disposa la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i a les normes de
desplegament, en especial l’article 56 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
(Lloc i data d’expedició)
(Raó social de l’entitat)
(Signatures dels apoderats, degudament legitimats per fedatari públic)
VERIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
Província

Data

Núm. o Codi:
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ANNEX NÚM. 4
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________,
núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de ______________________, amb DNI/CIF
núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest
atorgament, ACTUO en nom propi (o en representació de l’empresa
____________________________________________, per poder que acompanyo), amb
domicili al carrer ___________________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la
localitat de _________________________, per la present
EXPOSO
Que havent-se convocat pel Conselh Generau d’Aran, mitjançant anunci publicat en
el DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA núm. ___ de___ de ________
de 201_, el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament
d’UN CAMIÓ 4X4 PER TREBALLS EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA
MODALITAT DE LEASING, presento 3 sobres que contenen la documentació
requerida per a concórrer a aquesta licitació sota la següent denominació:
- Sobre «A»: Documentació administrativa.
- Sobre «B»: Proposició econòmica
- Sobre «C»: Documentació tècnica.
I, en conseqüència,
SOL·LICITO
Participar al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament
d’UN CAMIÓ 4X4 PER TREBALLS EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA
MODALITAT DE LEASING [núm. exp. SAVA 2011/001/SUB-PD] i, per tant, que la
proposició que acompanyo sigui tinguda en compte.

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

PRESIDENT DE LA SOCIETAT SAVA SL
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ANNEX NÚM. 5
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE OFERT
El Sr. _____________________________, domiciliat al _________________________________
de la localitat de_____________________, amb DNI núm. _____________, major d’edat,
amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en nom propi (o
en representació de l’empresa ________________________, per poder que acompanyo),
amb domicili_____________________________________, CONCORRO al procediment
obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’UN CAMIÓ 4X4 PER

TREBALLS EN PISTA D’ALTA MUNTANYA MITJANÇANT LA MODALITAT DE
LEASING, convocat per la societat mercantil Servicis Ambientaus dera Val d’Aran SL
mitjançant anunci publicat en el DOGC núm. _____ de___ de ________ de 201_, i
MANIFESTO:

Que de conformitat amb la factura proforma del vehicle ________________________
_____________________________________________________ que OFEREIXO, aquest SERÀ
LLIURAT amb les condicions tècniques següents (detallar les característiques i marcar
amb una creu al costat dels accessoris que es subministren):
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CAMIÓ 4X4
MOTOR
Cilindrada
Diàmetre x carrera
Injecció Directa
Potencia motor
PES OPERATIU
Pes operatiu, estàndard
Pes operatiu, màx.
MESURES
Amplada del camió sense grua (màxim)
Amplada del camió amb grua (màxim)
Llargada del camió sense caixa (màxim)
Llargada del camió amb caixa (màxim)
TRANSMISSIÓ
Haurà de tenir transmissió 4x4
FRENS
Fre de bloqueig a l’eix davanter
CABINA
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La cabina ha de ser simple, amb dues portes d’accés.
CAIXA
La caixa haurà de ser bolquet i tenir basculació en un punt
Longitud de la caixa
EIXOS
Carga màxima davantera
Carga màxima darrera
GRUA
Longitud del braç (amb prolongació)
Pes màxim a la punta (posició vertical)
Pes màxim a la punta (posició horitzontal)
Cistella de treball
ALTRES
Cadenes de neu
Pneumàtics d’hivern
Cabrestant hidràulic
Ganxo remolc
Far de treball al davant
Llums d’emergència sobre cabina
Color blanc amb la pintura i els logos de l’empresa

(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

PRESIDENT DE LA SOCIETAT SAVA SL

37

