IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Altres: Plec de clàusules administratives
particulars

DOC_ID: 8847961
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: PRLDP-HOMLX-8K6DQ
Data d'emissió: 3 de julio de 2020 a les 12:19:10
Pàgina 1 de 30

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/06/2020 08:13

APROVAT

1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ

DE

SUBMINISTRAMENTS

DE

CLAUS

PER
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A L’AJUNTAMENT DE GIRONA PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT:

Descripció del contracte

Contracte de subministrament de claus per
a l’Ajuntament de Girona

Pressupost base de licitació

Nou mil dos-cents setanta-un euros amb
seixanta-tres cèntims d’euro (9.271,63€)
IVA inclòs

Tipificació contracte de

SUBMINISTRAMENTS

Codi CPV

44316400-2 – Materials de ferreteria

Àrea/servei promotor:

Mobilitat i Via Pública

Índex
Clàusula 1. Objecte del contracte.
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
Clàusula 4. Durada del contracte
Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.
Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes.
Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
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Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
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Clàusula 13. Condició especial d’execució.
Clàusula 14. Modificació del contracte.
Clàusula 15. Subcontractació
Clàusula 16. Cessió del contracte
Clàusula 17. Responsabilitat en l’execució del contracte
Clàusula 18. Recepció dels subministraments
Clàusula 19. Recursos legals dels licitadors
Clàusula 20. Règim jurídic

Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el subministrament de claus que consta l’annex A - Llista de
materials del Plec de prescripcions tècniques i aquells altres de la mateixa naturalesa
per ser utilitzats per part de l’Ajuntament de Girona en els equipaments municipals i els
elements estructurals i de mobiliari urbà en el domini públic municipal.
No procedeix la divisió en LOTS del contracte perquè la realització independent de les
prestacions comportaria un risc per la correcta execució tècnica del contracte, atès que
la coordinació és més àgil i eficient amb un únic proveïdor i més tenint en compte el
volum econòmic del contracte. També i per la seva dimensió quantitativa, el fet de dividir
per LOTS afectaria a l’eficiència de la contractació, s’incrementarien els costos i no
s’aprofitarien les economies d’escala.
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments d’acord
amb el previst als articles 25 i 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d’ara
endavant LCSP) i es sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest Plec de
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Clàusules Administratives Particulars (PCAP) a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i normativa de desenvolupament.
Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
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1. El pressupost base de licitació és de nou mil dos-cents setanta-un euros amb seixantatres cèntims d’euro (9.271,63€). Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de
set mil sis-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims d’euro (7.662,50€) més
l’import de l'IVA de mil sis-cents nou euros amb tretze cèntims d’euro (1.609,13€) euros
al tipus del 21%.
2. L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofert per l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta
serà íntegrament rebutjada.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació. Els preus
unitaris màxims són els que consten al document annex al Plec de prescripcions
tècniques.
3. Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec
al pressupost de l’Ajuntament de Girona i la/es partida/es pressupostària/es següent/s:
Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Pressupost net

% IVA

Import

Import total

IVA
2020

321

17100

22711

76,67 €

21%

16,10 €

92,77 €

2020

320

17000

21200

13,83 €

21%

2,91 €

16,74 €

2020

322

16400

21000

13,83 €

21%

2,91 €

16,74 €

2020

323

31100

22611

13,83 €

21%

2,91 €

16,74 €

2020

504

33302

21200

33,33 €

21%

7,00 €

40,33 €

2020

505

33351

22609

20,00 €

21%

4,20 €

24,20 €

2020

140

23100

21200

551,00 €

21%

115,71 €

666,71 €

2020

410

92000

22199

250,00 €

21%

52,50 €

302,50 €

2020

510

32300

21200

400,00 €

21%

84,00 €

484,00 €

2020

511

34200

21200

166,67 €

21%

35,00 €

201,67 €

2020

603

43130

22199

20,00 €

21%

4,20 €

24,20 €

2020

603

43110

22612

20,00 €

21%

4,20 €

24,20 €

2020

502

33321

21200

35,00 €

21%

7,35 €

42,35 €

2020

410

92000

21203

250,00 €

21%

52,50 €

302,50 €

2020

410

92000

22199

250,00 €

21%

52,50 €

302,50 €

2020

150

13200

22610

50,00 €

21%

10,50 €

60,50 €
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2020

604

24100

22610

40,00 €

21%

8,40 €

48,40 €

2020

601

43200

22199

16,67 €

21%

3,50 €

20,17 €

2020

310

92000

21200

300,00 €

21%

63,00 €

363,00 €

2020

300

15000

22610

33,33 €

21%

7,00 €

40,33 €

2021

321

17100

22711

153,33 €

21%

32,20 €

185,53 €

2021

320

17000

21200

27,67 €

21%

5,81 €

33,48 €

2021

322

16400

21000

27,67 €

21%

5,81 €

33,48 €

2021

323

31100

22611

27,67 €

21%

5,81 €

33,48 €

2021

504

33302

21200

66,67 €

21%

14,00 €

80,67 €

2021

505

33351

22609

40,00 €

21%

8,40 €

48,40 €

2021

140

23100

21200

1.102,00 €

21%

231,42 €

1.333,42 €

2021

410

92000

22199

500,00 €

21%

105,00 €

605,00 €

2021

510

32300

21200

800,00 €

21%

168,00 €

968,00 €

2021

511

34200

21200

333,33 €

21%

70,00 €

403,33 €

2021

603

43130

22199

40,00 €

21%

8,40 €

48,40 €

2021

603

43110

22612

40,00 €

21%

8,40 €

48,40 €

2021

502

33321

21200

70,00 €

21%

14,70 €

84,70 €

2021

410

92000

21203

500,00 €

21%

105,00 €

605,00 €

2021

410

92000

22199

500,00 €

21%

105,00 €

605,00 €

2021

150

13200

22610

100,00 €

21%

21,00 €

121,00 €

2021

604

24100

22610

80,00 €

21%

16,80 €

96,80 €

2021

601

43200

22199

33,33 €

21%

7,00 €

40,33 €

2021

310

92000

21200

600,00 €

21%

126,00 €

726,00 €

2021

300

15000

22610

66,67 €

21%

14,00 €

80,67 €

Pressupost base

9.271,63€

El preu s’ha determinat a partir del consum de l’any 2019 i en funció dels preus de
mercat. La quantia d'aquest contracte es determina en funció de preus unitaris.
Atès que aquest contracte està destinat al subministrament de claus i de còpies de claus,
no és possible definir la quantia precisa de cada tipus d'element, així com tampoc el
número de lliuraments o comandes anuals. La despesa anual no es pot concretar
anticipadament, ja que s'anirà determinant durant el període de vigència i segons les
necessitats de l'Ajuntament. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Girona no estarà obligat
a esgotar la totalitat del pressupost màxim, limitant-se la despesa real a la que resulti del
material requerit i servit.
L'expressat preu es considera preu cert contractual, i inclou totes les despeses directes
i indirectes que el contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou totes les despeses
necessàries per al compliment de les prestacions així com són els beneficis,
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assegurances, transport, taxes, preus públics i tots els impostos que pugui pertocar-li
com a conseqüència de la contractació. En cap cas es facturarà pel concepte de
transport del material als llocs de lliurament.
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Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.

3. El valor estimat (VE) del contracte és de trenta-tres mil set-cents quinze euros
(33.715,00€), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

Any

VE

VE

prestació

pròrrogues

2.554,17€

0,00€

eventuals VE modificacions VE
previstes
conceptes

altres SUMA

(10%)
2020

0,00€

255,42€

2..809,58€

2021

5.108,33€

2.554,17€

0,00€

766,25€

8.428,75€

2022

0,00€

7.662,50€

0,00€

766,25€

8.428,75€

2023

0,00€

7.662,50€

0,00€

766,25€

8.428,75€

2024

0,00€

5.108,33€

0,00€

510,83€

5.619,17€

TOTAL

7.662,50€

22.987,50€

0,00€

3.065,00€

33.715,00€

Clàusula 4. Durada del contracte.
La durada del contracte s'estableix per un termini d’un any, comptador a partir de
l’endemà de data de formalització Aquest contracte pot ser prorrogat per períodes anuals
fins un màxim de durada total del contracte de quatre anys.

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és l’Alcaldia de l’Ajuntament, encara que la competència per
tramitar la present contractació es troba delegada a la regidora de l’Àrea d’Hisenda i
Règim Interior d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de 18 de juliol de 2019.
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1.

El perfil de contractant es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/girona/customProf
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2.

Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al següent correu

electrònic: contractacioicompres@ajgirona.cat

Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
1. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de
l’article 159 LCSP.
2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant.
3. La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el Perfil de Contractant.
4. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
5.

Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de

licitació

electrònica

de

l’Ajuntament

de

Girona

utilitzant

l’enllaç:

https://contractacio.girona.cat/, tal i com s’especifica en l’Annex 4 d’aquest plec:
FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
6. Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.

Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.

1.

Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o

jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en
l’article 71 de la LCSP.
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L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients
per a la deguda execució del contracte.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
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temporalment a aquest efecte en els termes de l’article 69 de la LCSP.
2.

De conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) i 6 de la LCSP, els licitadors que

es presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat
abreujat hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic, o al Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la
Generalitat.
3.

Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha de presentar, a través de la

plataforma de licitació electrònica de l’Ajuntament de Girona, la següent documentació:
a) la declaració responsable que figura en l’annex 1 del Plec de clàusules administratives
particulars degudament emplenada i signada pel representant de l’empresa.
b) l’oferta segons el model que figura en l’annex 2 del Plec de clàusules administratives
particulars.
c) la declaració responsable conforme l’adreça del magatzem/botiga del distribuïdor
està situat a una distància inferior a 8 km de radi del magatzem de les Brigades
municipals situat a la carretera de Santa Coloma número 70 de Girona.
d) la Taula oferta de preus que s’adjunta amb format excel.
Aquest document s’haurà de presentar tant en format PDF com en format Excel.

En aquesta Taula hi consten els productes de l’annex A - Llista de Materials del Plec de
prescripcions tècniques, i les dades que ha d’omplir el licitador. El materials són de dos
tipus: D (Definit, la descripció del material identifica un article concret) i F (Família, la
descripció del material identifica una família de productes.
Per a cada material del tipus D, els licitadors han d’oferir un preu de venda al públic i un
descompte o baixa, donant lloc a un preu net.
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Per a cada família de materials del tipus F, els licitadors han d’oferir un descompte que
s’aplicarà al preu de venda al públic (PVP) marcat pel fabricant en la data de l’encàrrec
de subministrament.
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El licitador ha de presentar la Taula oferta de preus havent omplert les columnes
següents:
- F: Descripció del material ofert. Per cada producte que s’ofereix s’ha d’indicar el nom
del producte, el fabricant i la marca proposats.
A la columna A (Descripció material), hi ha articles on s’hi ha inclòs marques per tal de
definir amb més concreció el tipus d’article requerit, però a tots els efectes s’entendrà el
descrit o similar. La referència a una marca s’ha d’interpretar amb caràcter orientatiu,
sense que vinculi als licitadors a l’hora de presentar les seves ofertes. En cas de
substitució d’algun article, ha de ser per un altre de la mateixa qualitat o superior.
- G: Preu de venda al públic que s’oferta per unitat de mesura, IVA exclòs. Aquest preu
només s’ha d’indicar per a tots els materials de tipus D.
- H: Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic dels materials del tipus D i el
preu de venta al públic (PVP) del fabricant per als materials tipus.
Tots els preus oferts, s’expressaran amb dos decimals.
La columna I es calcula automàticament. En cas que el preu unitari de qualsevol material
ofert (columna I de la Taula) sigui superior al que consta a la columna D de la Taula, l’
oferta quedarà exclosa.
4. Les proposicions que no es presentin pels mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.

Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes.
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu.
S’aplicaran els següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats
per ordre decreixent segons la ponderació atorgada.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8847961

Altres: Plec de clàusules administratives
particulars

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: PRLDP-HOMLX-8K6DQ
Data d'emissió: 3 de julio de 2020 a les 12:19:10
Pàgina 9 de 30

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/06/2020 08:13

APROVAT

9
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que
no sigui anormal. La puntuació total de les ofertes s’obtindrà amb la suma de les
puntuacions obtingudes pels licitadors en l’aplicació de les dues fórmules següents a
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l’oferta presentada a la Taula d’oferta de preus (puntuació màxima 100 punts):
1. Puntuació del preu de l’oferta de materials tipus D (la puntuació màxima
serà 90 punts):
Puntuació del preu de l’oferta de materials tipus D = 90 x Preu de l’oferta del licitador
de materials D més baixa / Preu de l’oferta del licitador de materials D que es puntua
Essent:
Preu de l’oferta del licitador de materials tipus D = sumatori de I x J dels materials
tipus “D”
I (Preu unitari de la oferta amb el descompte) = G (Preu de venda al públic per
unitat) x (100-H)/100
H (Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic)
J (Ponderació)

2. Puntuació del descompte de l’oferta de materials tipus F (la puntuació
màxima serà 10 punts):
Puntuació del descompte de l’oferta de materials tipus F = 10 x Descompte de
l’oferta del licitador de materials F que es puntua / Descompte de l’oferta de materials
F més alt
Essent:
Descompte de l’oferta del licitador de materials tipus F = sumatori de H x J dels
materials tipus “F”
H: Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic del fabricant del producte
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J: Ponderació
Només s’estableix un criteri, el del preu, atès que la qualitat del material objecte
d’aquest subministrament ve determinada per les Especificacions Tècniques que
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han de complir els materials objecte d’aquest contracte, que avalen la qualitat del
producte. Per tant, no s’ha d’establir cap més condició que sigui valorable pel què fa
a la qualitat dels materials, i és suficient amb el criteri preu.
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofert pel
licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des
de l’enviament de la comunicació.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat
una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris
de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni d’aplicació.

Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
1. La valoració de les ofertes es realitzarà pel tècnic municipal de la Subàrea de Mobilitat
i Via Pública responsable del contracte.
2. En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.

Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
1.

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a

comptar del dia final de presentació de les proposicions.

Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
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2.

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix

dia en el Perfil de Contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració.
3.

La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa
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adjudicatària de la resolució d’adjudicació en el termini màxim de tres dies hàbils des de
la seva notificació, utilitzant el model que consta a l’annex 3 d’aquest plec.
4.

En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de

constituir formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
5.

Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el

contracte s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació
a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes,
i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització
que correspongui.

Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
1. Les unitats encarregades del seguiment i execució ordinària del contracte són les que
consten a l’annex B Unitats Organitzatives del Plec de prescripcions tècniques, sota el
concepte “Descripció de la unitat organitzativa”.
La unitat administrativa responsable del contracte és la Subàrea de Mobilitat i Via
Pública.
La persona responsable del contracte serà un tècnic de la Subàrea de Mobilitat i Via
Pública que es designarà mitjançant decret d’Alcaldia.
Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats
- Emetre informe en el que es determini si el retard en el lliurement dels
subministraments és imputable o no al contractista.
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2. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització.
3. El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament les factures
corresponents a les prestacions executades amb una periodicitat quinzenal.
L’adjudicatari haurà de presentar factures a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de
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Girona cada 15 dies del material adquirit per a cada unitat organitzativa de l’Ajuntament
que ha encarregat el material. S’ha de presentar una factura per a cada una de les
unitats organitzatives definides a l’annex B - Unitats organitzatives del Plec de
prescripcions tècniques.
Les unitats organitzatives podran demanar que per a projectes objecte de subvencions
hi hagi una identificació específica dins de la unitat organitzativa i que s’emeti factura
independent per a cada projecte identificat.
A cada factura hi ha de constar el codi i la descripció de la unitat organitzativa que consta
en les dues primeres columnes de la taula de l’annex B - Unitats Organitzatives del Plec
de prescripcions tècniques.
Per als materials tipus D, l'empresa adjudicatària ha de mantenir durant la vigència del
contracte el preu final unitari que consta a la columna I de la Taula d’oferta de preus
presentada a l’oferta.
Per als materials tipus F, l'empresa adjudicatària ha de mantenir durant la vigència del
contracte el descompte que consta a la columna H de la Taula d’oferta de preus, i aplicarlo en el preu de venda del fabricant en la data de l’encàrrec del subministrament.
De conformitat amb la Disposició addicional 32.2 de la LCSP, a la factura corresponent
hi han de constar les següents dades:
A. Identificació de l'òrgan administratiu amb competències de comptabilitat pública:
Intervenció de fons de l'Ajuntament.
B. L'òrgan de contractació: Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Girona.
C. El destinatari de la factura: La unitat que correspongui de l’annex B - Unitats
Organitzatives del Plec de prescripcions tècniques.
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A més d’aquestes dades, a les factures o bé en un document annex a aquestes, també
hi ha de constar:
D. Número d’expedient (és únic per a tot el contracte i es facilitarà pel responsable del
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contracte una vegada efectuada l’adjudicació).
E. Descripció detallada del subministrament efectuat.
F. Número o números d’albarà.
Atès que el subministrament comporta lliuraments successius, s’autoritza la realització
de pagaments parcials, de conformitat amb l’article 198 de la LCSP.
A cada factura, o en un document annex a aquesta, hi ha de constar per a cada material
facturat:
1. Data de subministrament
2. Descripció del material: Descripció indicada a la Taula d’oferta de preus (columna F)
amb indicació de la unitat de mesura (columna C).
3. Preu de venda al públic IVA exclòs: Per als materials del tipus D serà el preu indicat
a la Taula oferta de preus (columna G) i que fa referència a les unitats indicades a la
taula. Per als materials del tipus F serà el preu de venda al públic del fabricant del
producte en la data de l’encàrrec.
4. Descompte aplicat: Percentatge de descompte indicat a la Taula d’oferta de preus
(columna H)
5. Preu per unitat amb descompte: Preu resultant de multiplicar el Preu de venda al
públic (materials D) o preu de venda al públic del fabricant (materials F) i el descompte
indicat a la Taula d’oferta de preus (columna H)
6. Número d’unitats: Número d’unitats subministrades que es facturen
7. Preu total (IVA exclòs): Resultat de multiplicar el Preu per unitat amb descompte per
Número d’unitats.
La Taula d’oferta de preus és aquella presentada per l’adjudicatari en la licitació.

4.

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi

estat degudament conformada pel servei.
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5.

El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf

segon de l’article 216.4 del text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, es
comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data
d’entrega efectiva o prestació del servei i de la data d’expedició de les factures, previ
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informe favorable emès pel responsable del contracte.
El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data
d'aprovació de les factures.
6.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la

factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els
proveïdors o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques
en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot
quedar exempt d’aquesta obligació en el que es refereix a les factures d’import inferior
a 5.000 €.
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats
que en depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de
Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014
entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora
i oficina comptable és: L01170792
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per
la càrrega de factures electròniques www.girona.cat/efactura.
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la
prestació.

Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està obligada
a:
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a. Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de
prescripcions tècniques i l’oferta presentada per l’adjudicatari.
b. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis
municipals i el responsable del contracte.
d. Fer una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent les
mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar
(com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislació vigent.
e. Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
f.

Obligacions laborals i de Prevenció de riscos laborals:
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social
dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin
imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les
normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals
que li corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats
empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus
treballadors.
A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa
vigent de prevenció de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti,
sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials.
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres
municipals, ja siguin de l'adjudicatària com d'empreses subcontractades,
l'empresa haurà de informar a l'Ajuntament sobre els fets, les seves causes i la
proposta de les mesures preventives necessàries perquè no es repeteixi.
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g. El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del contracte en el lloc i
terminis que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques.

h. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis
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ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de Girona, excepte
que aquest hagués incorregut en mora per rebre'ls.
i.
1.

També seran obligacions de l’adjudicatari:
Les Claus subministrades han de complir amb la normativa vigent. En cas que la

normativa s’actualitzi o es modifiqui durant el període d’execució del contracte, les claus
que se subministrin hauran de complir amb la nova normativa vigent en el moment de
fer la comanda.
2.

A requeriment del responsable del contracte, lliurar, en un termini màxim de 15

dies, llistats en format digital de full de càlcul d’Excel de les dates d’execució del
contracte. A mode d’exemple:
-

Llistat de materials subministrats en el contracte en un període de temps. El llistat
inclourà, en columnes diferenciades, la informació continguda a la Taula d’oferta
de preus (descripció del material, les unitats subministrades en el període indicat,
preus de venda, descomptes aplicats) i aquella que sol·liciti el responsable del
contracte.

-

Per als materials tipus F: llista de materials de cada família amb característiques
i preu de venda al públic del fabricant en una data determinada.

Les dades poden se complementades amb informació amb altre format digital
(fotografies, característiques tècniques ...).

Clàusula 13. Condició especial d’execució.
S’estableix una condició especial d’execució de caràcter mediambiental.
Per a l’execució del contracte, l’adjudicatari ha de disposar d’un magatzem/botiga de
venda i distribució de material en un radi inferior a 8 km respecte al magatzem de les
Brigades Municipals situat a la Ctra. Santa Coloma 70 de Girona.
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Atès el gran volum de viatges que es realitzen al magatzem/botiga del distribuïdor, i del
magatzem/botiga del distribuïdor al magatzem de les Brigades Municipals, ja que
habitualment es realitzen compres de poques unitats, s’ha establert un radi de 8km des
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del magatzem de les brigades municipals per tal d’aconseguir que els desplaçaments
amb vehicle fins a aquest magatzem/botiga i de la botiga/magatzem al magatzem de les
brigades municipals siguin el més curts possibles.
Aquesta condició especial d’execució persegueix la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, contribuint a l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de
4 de març, d’Economia sostenible. Alhora que assegura disposar del material en
supòsits d’urgència durant la jornada de treball de les Brigades.
El transport motoritzat (cotxes, camions, motos, etc.) és la principal font de contaminació
de l'aire a les ciutats. A més de la combustió, el desgast de les rodes i els frens també
contribueixen a augmentar el nivell de partícules.
Un litre de dièsel pesa 835 grams. El dièsel té un 86,2% de carboni (C), que correspon
a 720 g de C per litre de dièsel. Per gravar aquesta C en CO2, es necessiten 1920 g
d'oxigen. Per tant, la suma ens dóna 720 + 1920 = 2640 g de CO2 per litre de gasoil. Un
vehicle que consumeix 5 litres / 100 km emetrà, per tant, 5L x 2640 g / L / 100 (per km)
= 132 g CO2 / km.
Un litre de gasolina pesa 750 grams. La gasolina és del 87% de carboni (C), que
correspon a 652 g de C per litre de gasolina. Per gravar aquesta C en CO2, calen 1740
g d'oxigen. Per tant, la suma ens dóna 652 + 1740 = 2392 g de CO2 per litre de gasolina.
Un cotxe que consumeix 5 litres / 100 km emetrà, per tant, 5L x 2392 g / L / 100 (per km)
= 120 g CO2 / km.
Aquesta obligació es configura com obligació contractual essencial.

Clàusula 14. Modificació del contracte.
En aquest contracte, no es preveu cap supòsit de modificació convencional en els termes
del previst a l’article 204 de la LCSP.
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De conformitat amb l’article 301.2 LCSP, es pot incrementar el número d’unitats a
subministrar fins a un percentatge del 10% del preu del contracte, sense necessitat de
tramitar el corresponent expedient de modificació, donat que així es preveu en el present
plec i s’acredita el corresponent finançament.
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Clàusula 15. Subcontractació
El contractista pot subcontractar amb tercers.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que
no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que
estableix les mesures de lluita contra la morositat.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació
del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als
subcontractistes.
Clàusula 16. Cessió del contracte
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l'adjudicació del contracte, amb autorització expressa de l'Ajuntament i amb el
compliment dels requisits recollits a l’article 214 de la LCSP.
Clàusula 17. Responsabilitat en l’execució del contracte
L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que
s'assenyalen en aquest plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques. En cas
d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP.
El defectuós compliment de les prestacions o d'incompliment de les obligacions
derivades dels plecs de clàusules seran sancionades per l'òrgan de contractació en els
supòsits següents:
a) Per incompliment dels terminis de subministrament:
Atès que una de les condicions indispensables per a la bona execució del contracte i pel
correcte funcionament del sistema de subministrament d'aquest tipus de material és el
compliment dels terminis establerts, i d'acord amb l'article 193 de la LCSP, en cas que
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es produïssin dilacions respecte el termini màxim de subministrament, l'Ajuntament
podrà imposar a l'empresa adjudicatària una penalització de 10 euros per cada dia
d'endarreriment.
Aquesta dilació es comptarà a partir de cada comanda efectuada, i s'acreditarà la
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reclamació amb un correu electrònic enviat a l'empresa adjudicatària.
Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total
arribin a un múltiple del 5 per 100 de preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà
resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb la imposició de noves
penalitzacions.
b) Per defectes en els elements subministrats o per lliuraments de materials no requerits
o en substitució d'altres elements de forma injustificada:
Si

l'adjudicatari

realitzés

subministraments

amb

elements

defectuosos

o

subministrament de materials no requerits o en substitució d'altres elements de forma
injustificada, que afectés al bon funcionament del servei, sempre que no es complissin
amb els terminis de reposició o abonament establerts al punt 5.6 del plec de
prescripcions tècniques, l'Ajuntament procedirà a la imposició de penalitats. En aquests
casos la penalització es fixarà a criteri de l'Ajuntament, de forma proporcional a la
gravetat de l'incompliment, sense que la quantia de la penalització pugui ser superior al
10% del pressupost del contracte, i en funció dels criteris següents:
- la gravetat de la infracció comesa,
- la importància econòmica,
- l’existència d’intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidència, per incórrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa, - el
nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut
pel contractista.

c) Per incompliment de la condició especial d'execució:
Si l’adjudicatari incomplís la condició especial d’execució prevista al present plec,
l’Ajuntament podrà procedir a la imposició de penalitats. En aquests casos la
penalització es fixarà a criteri de l’Ajuntament, de forma proporcional a la gravetat de
l’incompliment, sense que la quantia de la penalització pugui ser superior al 10% del
pressupost del contracte. L’import de les mateixes es determinarà en funció dels criteris
següents:
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- la gravetat de la infracció comesa,
- la importància econòmica,
- l’existència d’intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
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- la reincidència, per incórrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa, - el
nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut
pel contractista.

En la tramitació de l'expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, han de abonar-se al contractista, o sobre la garantia que,
en el seu cas, s'hagués constituït.
Els imports de les sancions no exclouen la indemnització de danys i perjudicis a que pot
tenir dret l'Ajuntament per demora en l'execució o en la resolució del contracte.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos
a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu
mitjançant la seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de
l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en els
termes legalment previstos.

Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta,
s’estarà al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.

Clàusula 18. Recepció
1. Els béns estaran garantits durant el termini d’execució del contracte.
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Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns
subministrats s'aplicarà l'establert a l'article 305 de la LCSP.
2. Executada la prestació es procedirà, dins del mes següent al lliurament a la
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recepció del subministrament.
En el moment de la recepció del subministrament es comprovarà, en particular, el
compliment pel contractista de les següents obligacions:
a) La realització de la totalitat prestació en els termes previstos en el contracte.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.
3. Dintre el termini de 30 dies a comptar des de l’acta de recepció o conformitat, haurà
d’acordar-se i notificar-se la liquidació al contractista i abonar-li, en el seu cas, el
saldo resultant.

Clàusula 19. Recursos legals dels licitadors
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar
el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda
un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense
que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptats
des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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Clàusula 20. Règim jurídic
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel plec de
prescripcions tècniques i a més:
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a) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. El Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
b) El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
c) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local.
d) El 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, segons l'ordre de prelació que sigui
aplicable.
e) Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu.
f) En defecte, les normes del Dret Privat.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
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QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el contracte de subministrament de claus
per a l’Ajuntament de Girona, núm. expedient ................ .

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya o
de l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP.

Opció 1 si s’admet la subcontractació:
Que no subcontractarà cap part de l’objecte contractual
Que subcontractarà part de l’objecte contractual a:

Nom de l’empresa que
subcontractarà

Part de
l’objecte que
portarà a terme

% del preu del contracte que
percebrà
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Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i essent coneixedors del mateix.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Altres: Plec de clàusules administratives
particulars

DOC_ID: 8847961
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: PRLDP-HOMLX-8K6DQ
Data d'emissió: 3 de julio de 2020 a les 12:19:10
Pàgina 25 de 30

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/06/2020 08:13

APROVAT

25
Annex 2:

MODEL D’OFERTA:

En/na ................................................ amb domicili a ............................................., i amb
DNI núm..........................................., en

nom

propi

(o

en

representació

de
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............................................... com ho acredito per ...............................................),
assabentat de la convocatòria de licitació del Contracte de subministrament de claus per
a l’Ajuntament de Girona ( núm. expedient ................)

publicada en el Perfil del

Contractant, hi pren part en la licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies
del subministrament, de conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores del
contracte/ o en el Projecte d’obra, en el que s’integra el plec de prescripcions tècniques,
i que s’accepten en la seva integritat.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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Annex 3 : MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:
En/na .................................................... amb domicili a ..............................., i amb DNI
núm. ....................., en nom propi (o en representació de ........................................ com
ho acredito per .....................................), assabentat de l’adjudicació a favor meu / (o de
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l’empresa a la que represento) del contracte de subministrament de claus per a
l’Ajuntament de Girona ( núm. expedient ................) de data ........... , accepto plenament
la adjudicació als efectes del previst a l’article 159.6.g) de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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2En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració responsable de cadascuna de

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5177171 PRLDP-HOMLX-8K6DQ 2FEC09395880D9C63EEE0B96DAED358186A452F0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

les empreses que hi formaran part.
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Annex 4: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
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Forma de presentació de les proposicions;

Per a poder licitar electrònicament les empreses licitadores hauran de descarregar-se
prèviament l'aplicació gratuïta de presentació d'ofertes: https://contractacio.girona.cat/
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina
http://www.java.com/es/. En cas de dubtes consultar la següent pàgina amb continguts
multimèdia

(vídeos

i

tutorials)

https://pixelware.com/servicios-soporte-

licitadoresconfiguracion-equipo/ o bé utilitzar el suport telefònic posat a disposició per
PIXELWARE de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h, excepte festius nacionals, a
través del telèfon 91 803 66 27.
El registre d’Empreses, és opcional però recomanable, ja que permet la comunicació
directa amb les empreses donades d’alta, que rebran informació de totes les licitacions
publicades al portal. :https://contractacio.girona.cat/
Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació
electrònica de l’Ajuntament de Girona utilitzant l’enllaç: https://contractacio.girona.cat/
Per a accedir a la Plataforma de Licitació Electrònica és necessari que les empreses
licitadores disposin d'un certificat electrònic reconegut o qualificat admès per la
Plataforma i que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els
documents associats a la mateixa, d’acord amb el disposat a la llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electrònica i demés disposicions de contractació pública electrònica.
Els certificats digitals acceptats per la plataforma PIXELWARE són els admesos pel
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, entre els que es troben a nivell nacional, com els
més estesos: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Camerfirma, Firma Profesional i
DNI electrònic
La grandària màxima permesa de cada fitxer individual que s'annexa en una oferta
electrònica està establert en 30 MB.
La plataforma no estableix cap límit en el nombre d'arxius que es poden adjuntar a una
oferta.
L’únic format admès per als documents que s'annexen en la presentació d'una oferta és
el pdf: Format documental nadiu d'Adobe Acrobat
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El format de document electrònic admissible és PDF. Excepcionalment, es podran
presentar documents en altres formats, de la manera i segons les indicacions
expressades en el plec de la corresponent licitació.
En qualsevol cas, els documents en format PDF prevaldran sobre aquells que es
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presentin en qualsevol altre format.
Com a mesura alternativa per a adjuntar arxius d'altres formats, es poden presentar en
un arxiu comprimit (ZIP).

Termini de presentació de proposicions:

La presentació d'ofertes podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana; la data i hora de presentació de l'oferta seran aquelles que consten en
el resguard acreditatiu emès pel Registre Electrònic de l’Ajuntament de Girona i
coincidirà amb el moment en el qual finalitza la recepció de l'oferta.
En compliment del previst a la disposició addicional 16.1 lletra h de la LCSP, l'enviament
per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se o bé de forma completa en un sol
moment o bé en dues fases, transmetent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb
la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter
general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores; de no
efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha
sigut retirada.

En aquells casos en els quals les empreses licitadores optin per l'enviament de l'oferta
en dues fases, per exemple perquè es preveuen dificultats en la transmissió de l'oferta
derivades de la grandària d'aquesta, problemes de connexions de la xarxa, etc. hauran
d'enviar en tot cas abans del final del termini de presentació d'ofertes l'empremta digital
de la seva oferta “empremta hash”, no obstant això disposaran d'un termini de 24 hores
per a completar l'enviament de l'oferta.
Les empreses licitadores podran enviar l'empremta digital de la seva oferta “hash” al
correu electrònic contractacioicompres@ajgirona.cat amb indicació del número
d'expedient al qual es refereix juntament amb les dades identificatives de l’empresa
licitadora amb la finalitat que la Mesa de Contractació pugui comprovar que aquesta
empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada una vegada es
produeixi l'enviament d'aquesta.
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L'empremta digital “hash” (signada per la licitadora) de cada oferta permet comprovar
que el seu contingut no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de la
licitadora.
En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot
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recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora,
comprovant que l'empremta digital de l'oferta coincideix amb el que consta a poder de
l'òrgan de contractació.
En cas de no poder accedir a l’oferta per estar protegida contra la seva obertura amb
una clau d’accés, la mesa atorgarà a l’empresa licitadora un termini de 3 dies naturals
perquè aporti les contrasenyes per la seva obertura.
És responsabilitat de les persones licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de
virus. No obstant això, la mera presència de virus no determina l'exclusió de l'oferta,
sempre que es pugui accedir al seu contingut.
Ateses les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de contractació qui
decidirà sobre aquest tema.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se als
serveis dependents de l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que
estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’adreça de correu
electrònic contractacioicompres@ajgirona.cat Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.

Recomanació:
Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d’últim moment la
presentació de l’oferta es realitzi amb la suficient antelació.

