PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE RODAMENTS I ELEMENTS DE
TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS D'AIGÜES DE
BARCELONA
Nº EXP.: AB/SAN-ABAST/2019/22

PROCEDIMENT OBERT

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
A) DESCRIPCIÓ CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT DE RODAMENTS I ELEMENTS
DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS D'AIGÜES DE BARCELONA
N.EXP.: Nº EXP.: AB/SAN-ABAST/2019/22
B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 293.250 € (IVA no inclòs).
Els imports anteriorment indicats inclouen les eventuals pròrrogues, així com les
possibles modificacions i alteracions operatives previstes a la Clàusula 10 del
present Plec.
C) PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 85.000 €/any (IVA no inclòs). Aquest
pressupost màxim es desglossa de la següent manera:
C.1) PRESSUPOST MÀXIM DE RODAMENTS I CORRETGES: 60.000 €/any.
C.2) PRESSUPOST MÀXIM D’ALTRES PRODUCTES: 25.000 €/any.
D) DURADA DEL CONTRACTE: UN (1) ANY
E) PRÒRROGUES: Sí. DUES (2) PRÒRROGUES anuals un cop finalitzada la durada
inicial del contracte d’un any. El termini màxim del contracte incloses les pròrrogues
serà de TRES (3) ANYS.
F) VALORACIÓ DE TERMINIS: NO
G) LLOC D’EXECUCIÓ: Instal·lacions gestionades per Aigües de Barcelona detallades
a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
H) GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
I) GARANTIA DEFINITIVA: No s’exigeix.
J) ADMISSIBILITAT DE MILLORES: Sí
K) LOTS: NO
L) REVISIÓ DE PREUS: segons s’estableix a la Clàusula 2 del present Plec de
Condicions.
M)

CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure Clàusula 6 del present Plec de Condicions.

N) ASSEGURANCES: SI (responsabilitat civil).
O) CESSIÓ DEL CONTRACTE: NO, resta prohibida.
P) SUBCONTRACTACIÓ: SI, segons allò establert al Contracte Tipus.
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Q) PUBLICITAT:
De conformitat amb les Normes Internes de Contractació d’AB, s’ha procedit a publicar
la present licitació al Perfil de Proveïdors d’AB:
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors
R) DOCUMENTACIÓ QUE ES PRECISA PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Les empreses interessades en participar en el present procediment de contractació
podran obtenir la següent documentació a l’adreça
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors
-

Plec de Condicions Particulars (PCP)
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
Contracte Tipus (CT)

S) PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
Lloc: AIGÜES DE BARCELONA – EDIFICI COLLBLANC
Avinguda Albert Bastardas, 10-14
08028 – Barcelona (Entrada accés Pàrquing Edifici Collblanc)
A/A: Contractació Sanejament
Data/ Hora màxima: 27 de febrer de 2020 - 12:00 hores
En tot cas, tant en el sobre com, en el cas de presentar-lo dins d’un paquet o sobre
extern, s’haurà de detallar el títol del contracte i el número d’expedient, tal
i com s’indica a la Clàusula 6 del present Plec.
L’enviament de les ofertes per correu o per qualsevol subministrament de
missatgeria haurà de garantir que la recepció d’aquestes es produeix en
el lloc indicat dins la data i hora màxima establerta.
T) INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Qualsevol consulta en relació amb la
licitació haurà de realitzar-se a través de la següent direcció de correu electrònica:
contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
Als efectes de considerar que la sol·licitud d'informació addicional ha estat
presentada amb la deguda antelació, s'estableix com a data límit per cursar la
referida sol·licitud SIS (6) DIES naturals abans de la data de presentació d’ofertes.
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CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
1.- L'objecte d'aquest Plec de Condicions és l’establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant, “AB”) del contracte relatiu
al SUBMINISTRAMENT DE RODAMENTS I ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA PER
A INSTAL·LACIONS D'AIGÜES DE BARCELONA (Nº EXP.: AB/SAN-ABAST/2019/22), d’acord
amb el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de documentació que revesteix caràcter
contractual.
2.- El present contracte de subministrament té la consideració de contracte privat i queda
subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada,
i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
3.- Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció del contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil i
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol
altre fur que pogués correspondre’ls.
4.- El present Plec de Condicions i els seus Annexos revestiran caràcter contractual. El
contracte a formalitzar s’ajustarà al contingut del corresponent Contracte Tipus facilitat
amb el present Plec.
5.- La presentació de la proposició implica l’acceptació incondicionada del contingut del
present Plec i annexos, i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació
(Plec de Prescripcions Tècniques i Contracte Tipus), sense cap excepció o reserva.
6.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximirà a l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ
1.- El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment de contractació i
la competència de l’òrgan de contractació és el que consta a la lletra B) del Quadre-Resum
de Característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
2.- El pressupost de licitació ascendeix a la quantitat que s’indica a la lletra B) del QuadreResum de Característiques.
3.- Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com
els tributs de qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
Quedaran excloses les ofertes que comportin un import anual superior a l’import
màxim anual indicat a la lletra C.1) del Quadre-Resum de Característiques.
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4.- El preu final del contracte serà el que resulti d’aplicar els diferents preus unitaris ofertats
per part del contractista adjudicatari. L’import corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit
s’indicarà com a partida independent.
5.- Durant la vigència de la primera anualitat del present contracte no s’admet la revisió
de preus. En cas de pròrroga es procedirà a la revisió de preus, corresponent a l’IPC
interanual de Catalunya (IPC General de Catalunya) publicat per organismes oficials en el
moment d’acordar-se la pròrroga.
CLÀUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE
El present contracte tindrà la durada d’UN (1) ANY.
No obstant això, la vigència del contracte podrà prorrogar-se per períodes anuals, fins a
un màxim de DUES (2) PRÒRROGUES anuals, per decisió d’Aigües de Barcelona adoptada
UN (1) MES abans de la finalització de la vigència inicial del contracte o de qualsevol de les
seves pròrrogues. Aquesta decisió d’Aigües de Barcelona serà obligatòria per l’empresari.
La durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues en cas d’exercir-se, serà de TRES
(3) ANYS.
CLÀUSULA 4.- PROCEDIMENT OBERT
Atenent el valor estimat del contracte, el procediment escollit per a la celebració de la
present contractació és el procediment obert previst a les Normes Internes de Contractació
d’AB, de manera que tot operador econòmic interessat podrà presentar una proposició.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa,
és a dir, a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la major puntuació d’acord amb els
criteris d’adjudicació establerts a l’Annex N. 8 del present Plec.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
De conformitat amb les Normes Internes de Contractació d’AB, s’ha procedit a publicar la
present licitació al Perfil de Proveïdors d’AB
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors
La documentació que es facilitarà als operadors econòmics i que revesteix caràcter
contractual és la següent:
-

Plec de Condicions Particulars (PCP)
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
Contracte Tipus (CT)

Tal i com s’indica a la lletra Q) del Quadre-Resum de Característiques, tot operador
econòmic interessat en presentar oferta podrà obtenir la referida documentació a l’adreça
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors
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CLÀUSULA 6.- MODALITAT DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LA PROPOSTA
1.- La documentació es presentarà al domicili social d’Aigües de Barcelona que s’indica a
la lletra R) del Quadre-Resum de Característiques, en UN (1) sobre tancat i signat pel
representant de l’operador econòmic que estigui facultat.
En tot cas, tant en el sobre com en el cas de presentar-lo dins d’un paquet o sobre extern,
s’haurà de detallar la següent informació que identifica la licitació:
TÍTOL DEL CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT DE RODAMENTS I ELEMENTS DE
TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS D'AIGÜES DE BARCELONA
Nº EXP.: AB/SAN-ABAST/2019/22
EMPRESA LICITADORA:
NIF:
ADREÇA:
PERSONA DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON:

El sobre s’haurà de lliurar a l’entrada de l’accés al Pàrquing de l’Edifici de
Collblanc, situat a l’Avinguda Albert Bastardas, 10-14, de Barcelona (CP. 08028).
Com arribar:https://www.google.es/maps/place/Av.+d'Albert+Bastardas,+14,+08028+Barcelona

L’enviament de les ofertes per correu o per qualsevol subministrament de
missatgeria haurà de garantir que la recepció d’aquestes es produeixi en el lloc
indicat abans de la data i hora màxima establerta.
El termini màxim de presentació és el previst a la lletra R) del Quadre-Resum de
Característiques.
Les propostes hauran de presentar-se en un ÚNIC SOBRE que haurà de contenir la
documentació presentada en format paper, escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica, i hauran d’estar redactades en català o en castellà indistintament,
no acceptant-se cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. Tots els fulls de
documentació de la proposta hauran d’estar signats pel representant de l’empresa que
estigui facultat.
Així mateix, en el sobre s’inclourà un suport digital (llapis USB) amb una còpia
en format electrònic (pdf o altres formats similars) de tota la documentació
presentada en format paper. En cas de no coincidir la versió en format paper i
en format electrònic, prevaldrà la presentada en format paper.
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En cas d’optar per signar digitalment la documentació requerida, el licitador haurà de
justificar l’autenticitat i validesa de la signatura que s’indiqui a la documentació presentada
en format paper mitjançant un sistema vàlid de verificació, citant a mode d’exemple el
sistema VALIDe (Aplicació de Validació de signatura i certificats Online de @firma) de la
Administració de l’Estat.
2.- Contingut:
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es farà constar
els documents inclosos numèricament ordenats i seguint la següent estructura:
a) Declaració responsable, segons model que s’adjunta com Annex N. 1, signada pel
legal representant que disposi de facultats, mitjançant la qual es declari:


estar vàlidament constituïda i ostentar la deguda representació per a la
presentació de la seva proposició,



no trobar-se incursa en prohibicions de contractar,



complir els requisits de capacitat i solvència per executar el present contracte,



donar compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals,



estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social,



acceptar de forma incondicionada que el Plec de Condicions Particulars i la resta
de documentació revesteix caràcter contractual,



designar una adreça de correu electrònic amb mitjà preferent per a rebre totes
les comunicacions del present procediment

b) Declaració responsable relativa a la solvència econòmica i financera, tècnica
i professional exigida. Aquesta Declaració es presentarà conforme al model de
Declaració que consta a l’Annex N. 2 del present Plec.


Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera:
Declaració relativa al volum anual de negocis per import igual o superior a
127.500 €, referit a l’any de major execució dins dels TRES (3) últims
exercicis.
En el supòsit de que la data de creació o inici de les activitats de l’operador
econòmic sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.



Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica i professional:
Relació dels principals subministraments de material industrial similar
al de l’objecte del contracte, realitzats en el curs dels TRES (3) últims ANYS,
indicant, com a mínim, el seu import, data i destinatari públic o privat dels
mateixos.
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L’import anual acumulat l’any de major execució que l’operador econòmic haurà
d’acreditar com a executat, haurà de ser igual o superior a 59.500 €. El referit
import mínim haurà de resultar dels TRES (3) últims ANYS.
En el supòsit de que la data de creació o inici de les activitats de l’operador
econòmic sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
c) Declaració responsable per mitjà de la qual l’operador econòmic es compromet a,
en cas de resultar adjudicatari, disposar d’una pòlissa d’assegurances de
Responsabilitat Civil, la cobertura econòmica de la qual (indemnització per sinistre,
danys corporals i materials) haurà d’estar concertada per un import mínim de
1.400.000 €, amb inclusió expressa de la Responsabilitat Civil Patronal mínima de
300.000 € per víctima.
Aquest compromís haurà d’efectuar-se conforme al model que s’adjunta com
Annex N. 3.
La pòlissa o el certificat conforme es disposa d’una pòlissa vigent i al corrent de
pagament, haurà de presentar-se prèvia formalització del contracte.
L’operador econòmic haurà de garantir el manteniment de les referides cobertures
durant tota l’execució del contracte. A tal efecte, per el cas de resultar necessari,
es compromet a procedir a la renovació o pròrroga d’aquesta assegurança.
d) Proposició econòmica, que haurà d’estar signada per la persona que representi
l’operador econòmic licitador i que s’haurà d’ajustar en tot cas al model que
s’adjunta com a Annex N. 5 al present Plec de Condicions.
d.1) (Obligatori) “Import total anual del subministrament de rodaments
i corretges”
L’operador econòmic formularà la proposició econòmica ajustant-se al model
Annex N. 4, tot indicant l’import total del subministrament de rodaments i
corretges (sense IVA).
El referit import total serà el resultat de la suma dels diferents imports totals nets
(després d’aplicar el descompte ofertat determinat a l’Annex N. 7 Descomptes
per famílies de productes al preu unitari del catàleg) per a cadascuna de les
referències dels rodaments i corretges inclosos. Per a l’obtenció de l’import total,
l’operador econòmic haurà de complimentar, per a cadascun dels productes a
subministrar, les dades de preu unitari brut i descompte segons el model de
l’Annex N. 5. Quadre de Preus del present Plec (en format Microsoft Excel).
També s’haurà d’incloure dins d’aquest apartat, tant imprès en paper com en
suport informàtic, el Quadre de Preus i el Pressupost corresponents a la seva
proposició, segons els models dels Annexos N. 5 i N. 6 d’aquest Plec,
respectivament (en format Microsoft Excel). Tant el Quadre de Preus com el
Pressupost hauran de ser coherents amb la proposició econòmica.
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En relació amb el Quadre de Preus, el licitador haurà de completar
obligatòriament amb els seus preus un mínim d’un 95% dels articles als espais
a l’efecte previstos en el model Annex N. 5 d’aquest Plec.
Únicament s’admetrà l’omissió de preus del referit Quadre de Preus, en una
quantitat màxima del 5% dels articles que consten en ell, és a dir, una quantitat
màxima de 22 preus unitaris.
El licitador no podrà modificar el Quadre de Preus mitjançant l’addició de preus
nous, ni podrà variar els textos que descriuen els preus, ni en definitiva, efectuar
modificació alguna.
En quant a l’Annex N. 6 Pressupost, no es podrà modificar mitjançant l’addició
de preus nous, o l’omissió de preus que figuren en ell, tot i que no siguin
d’aplicació immediata als amidaments del Pressupost, ni podran variar els
textos que descriuen els preus, ni en definitiva, efectuar modificació alguna.
El llistat de productes i quantitats d’aquest Pressupost és una mostra
representativa dels consums històrics de rodaments i corretges dels darrers tres
anys, essent una informació vàlida únicament a efectes d’homogeneïtzació de
les ofertes presentades per a la valoració de la proposició econòmica. El llistat
de productes d’aquest Pressupost no comprèn la totalitat dels possibles
productes a consumir, els quals s’han d’incloure en el catàleg complert a adjuntar
amb la documentació de l’oferta.
Així mateix, aquest Pressupost no garanteix l’adquisició per part d’AB dels
productes referenciats en el llistat de productes, atès que els productes reals a
consumir depenen de circumstàncies alienes a la voluntat d’AB.
S’indicarà com a partida independent l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
d.2) (Obligatori) “Percentatge de descompte a aplicar sobre tots els preus
unitaris de subministrament dels productes per cada família de productes
del catàleg complert de productes”.
L’operador econòmic inclourà dins la proposició econòmica, tant imprès en paper
com en suport informàtic (en format Microsoft Excel), els Descomptes per
famílies de productes corresponents a la seva proposició, segons el model de
l’Annex N. 7 d’aquest Plec. En concret, els Descomptes per les famílies de
Rodaments i Corretges hauran de ser idèntics als indicats al Quadre de preus
de l’Annex N. 5.
El licitador especificarà el percentatge (%) de descompte a aplicar als preus del
Catàleg complert de productes sol·licitat a l’apartat e.1) de l’oferta tècnica,
complimentant la taula de l’Annex N. 7, per a cadascuna de les famílies de
productes indicades a continuació:
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-

Rodaments
Retens
Corretges
Rodes Industrials
Suports
Cadenes
Politges
Pinyons
Acoblaments

A l’Annex N. 7 Descomptes per famílies de Productes, no es podran
modificar mitjançant l’addició de famílies de productes noves, o l’omissió de
descomptes que figuren en ell, ni es podran variar els textos que descriuen les
famílies, ni en definitiva, efectuar modificació alguna.
Advertència:
En la determinació dels preus unitaris i descomptes ofertats, l’operador econòmic
haurà de tenir en compte tots els aspectes detallats al Plec de Prescripcions Tècniques
i especialment els següents:










La inclusió en els preus unitaris de tota mena de despeses, arbitris o taxes que
s’originin en motiu de la contracte i de la seva correcta execució. En cap cas,
l’operador econòmic podrà repercutir quantitats addicionals per a l’adopció de
mesures de prevenció de riscos laborals o de qualsevol altre concepte.
Els desplaçaments d’anada i tornada, tot i que siguin diversos en cada jornada
de treball, si fos el cas.
La interrupció o suspensió del subministrament per causes climàtiques o per
altres raons de seguretat, alienes a la voluntat d’AB, o que puguin ser
imputables al Contractista, no comportaran cap dret a contraprestació
addicional ni a cap mena d’indemnització.
Totes aquelles altres despeses que, d’acord amb la documentació de caràcter
contractual, corren per compte del prestador del subministrament.
L’operador econòmic podrà indicar quina informació de la seva proposició té
caràcter confidencial, sense que, en cap cas, pugui declarar com a tal l'oferta
econòmica. Aigües de Barcelona garantirà la confidencialitat de la informació
expressament així designada.
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar
les dades personals en els sistemes d’informació d’AB, d'acord amb la legislació
o normativa vigent en cada cas.
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e) Oferta tècnica
L’oferta tècnica consistirà en la següent documentació:
e.1) (Obligatori) “Catàleg complert de productes”.
L’empresa licitadora presentarà un catàleg complert de rodaments i elements de
transmissió, tot indicant els preus unitaris de subministrament i característiques
tècniques dels mateixos. S’haurà de presentar tant en paper com en suport
informàtic, en format Microsoft Excel, com a mínim. Aquest catàleg servirà per
cobrir les possibles necessitats d´AB, durant la vigència del contracte, que no pugin
ser ateses amb els productes relacionats a l’Annex Nº 5. Quadre de Preus.
e.2) (Obligatori) “Servei de lliurament de productes i atenció al client”.
L’empresa licitadora descriurà en aquest apartat l’organització que disposi per donar
el servei de lliurament de productes, indicant com a mínim, persones i telèfons de
contacte, per donar resposta a les diferents necessitats de material de rodaments
que puguin sorgir a la maquinària de les diferents instal·lacions d’AB. Tanmateix,
s’haurà d’especificar el sistema d’atenció al client (persona i dades de contacte),
així com la ubicació del magatzem logístic de productes.
e.3) (Obligatori) “Programa de formació, suport tècnic i ajudes per anàlisi
de fallades”.
L’empresa licitadora realitzarà en aquest apartat una descripció detallada del
programa de formació i de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquest apartat,
que consideri convenient el licitador.
e.4) (Opcional) “Proposta
subministrament”.

de

millores

tècniques

associades

al

Opcionalment, l’empresa licitadora podrà ofertar millores tècniques que comportin
una millora efectiva sobre la prestació objecte del contracte. Aquestes millores no
han de comportar un cost per a Aigües de Barcelona. Hauran de descriure’s de la
manera més àmplia possible per tal de poder valorar els seus avantatges tècnics.
En el seu cas, AB es reserva el dret de sol·licitar aclariments o informació addicional
respecte de l’oferta tècnica presentada.
CLÀUSULA 7.- VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
1.- Finalitzat el termini per a la recepció de les proposicions, la Unitat Tècnica que en el
seu cas es designi, procedirà en acte intern i no públic a l’examen i valoració de les
proposicions.
2.- En cas que alguna de les proposicions presentades no s’ajusti a les bases del present
Plec de Condicions Particulars, i el defecte detectat sigui inesmenable, s’exclourà del
procediment de contractació a l’empresa que es trobi en aquesta situació. Així mateix,
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també s’exclourà del procediment a l’empresa que no hagi subsanat els defectes
esmenables en el termini atorgat.
En cas que els defectes siguin esmenables, es comunicarà a l’empresa per escrit de
l’existència dels defectes esmenables, fixant-se un termini per a que puguin presentar
l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ser en cap cas superior a tres dies hàbils a
comptar des de la data de recepció de la referida comunicació.
Es considera inesmenable la no presentació d’algun dels documents a incloure
obligatòriament a la proposta determinats a la Clàusula 6.2. del present Plec.
3.- A la vista de les ofertes presentades per les diferents empreses licitadores, la Unitat
Tècnica que en el seu cas es designi valorarà les ofertes admeses d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts a l’Annex N. 8 del present Plec de Condicions Particulars, emetrà
l’Informe de valoració identificant l’oferta econòmicament més avantatjosa, i l’elevarà a
l’òrgan de contractació.
4.- En el cas que una oferta econòmica es presumeixi que sigui anormalment baixa, la
Unitat Tècnica requerirà a l’operador econòmic que es trobi en aquesta situació per a que
es presenti en un termini no superior a TRES (3) DIES hàbils la documentació i informació
que consideri pertinent per tal de justificar la viabilitat econòmica de la mateixa.
Transcorregut aquest termini, la Unitat Tècnica valorarà la documentació rebuda a l’efecte
de determinar la validesa de l’oferta o, si és necessari, proposar a l’òrgan de contractació
l’exclusió de l’operador econòmic del procediment de contractació.
Transcorregut el termini sense donar compliment per part de l’operador econòmic al
requeriment efectuat es proposarà a l’òrgan de contractació l’exclusió del mateix.
A aquests efectes, es calcularan les ofertes anormalment baixes respecte de l’import total
del subministrament ofertat, considerant-se que són aquest fet es dóna quan l’import total
del subministrament ofertat sigui inferior en més del 15 % a la mitjana aritmètica de les
ofertes admeses.
CLÀUSULA 8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1.- Emès l’Informe de valoració per part de la Unitat Tècnica, l’òrgan de contractació
resoldrà motivadament l’adjudicació del contracte a favor de l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i
assumeix el contingut de l’Informe de valoració emès per la Unitat Tècnica.
Alternativament, l’òrgan de contractació podrà deixar desert el procediment si no hi ha cap
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris del present Plec o deixar el mateix
sense efecte quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que ho justifiquin.
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2.- L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de QUATRE (4) MESOS a comptar
des de la presentació de les proposicions i serà comunicada a totes i cadascuna de les
empreses convidades en un termini màxim DEU (10) DIES.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi adjudicat el contracte, les empreses
licitadores tindran dret a retirar la seva proposta, sense cap tipus d’indemnització. No
obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar que mantinguin la seva oferta per un
termini superior, continuant el procediment amb aquelles empreses que acceptin la
pròrroga.
CLÀUSULA 9.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1.- Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
El contracte haurà de formalitzar-se per escrit, mitjançant document privat, signant-se per
les parts segons el model que figura annex al present Plec, en el termini que indiqui Aigües
de Barcelona i que no podrà ser superior a TRENTA (30) DIES a comptar des de la
comunicació de l’adjudicació.
Prèviament a la formalització del Contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar, dins
el termini que s’indica en el paràgraf anterior, la següent documentació a AB:
a)

Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, en l'epígraf corresponent a l’activitat
objecte del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no
exemptes del citat impost.

b) Certificat específic de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries expedit per
l'Administració Tributària.
c)

Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Escriptura de poders o nomenament de càrrec i declaració responsable conforme les
facultats atorgades al seu favor o bé el càrrec segueixen vigents i no han estat
objecte de revocació. Així mateix, fotocòpia del DNI del signatari del Contracte.
e)

Pòlissa de Responsabilitat Civil i certificat de vigència de la mateixa emès per la
companyia, per uns imports mínims d’acord amb la Clàusula 6.2.c) del Present Plec.

f)

En cas que el Contracte s’adjudiqui a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar la seva constitució en
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el
CIF assignat a la unió i la representació, si s’escau.

2.- En el supòsit que l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
no complís els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el
termini assenyalat, AB podrà procedir a deixar sense efecte l’adjudicació. En aquest supòsit
AB podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, l’entitat
podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.
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CLÀUSULA 10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
1.- En el valor màxim estimat del contracte, s’ha tingut en compte un percentatge
d’augment aproximat del 15%, destinat a eventuals modificacions del contracte.
En cas que AB estimi la necessitat de dur a terme modificacions contractuals, aquestes
seran obligatòries per al Proveïdor.
En el supòsit que la modificació del contracte suposi una reducció de l’objecte contractual,
el Proveïdor no tindrà dret a cap tipus d’indemnització, sempre i quan estigui justificada i
es dugui a terme pel procediment establert en els termes de la present clàusula.
2.- A efectes de la present clàusula relativa al règim de modificacions contractuals, es
consideraran variacions operatives la disminució o augment de la prestació objecte del
contracte respecte d’allò previst en el mateix. Es contemplen com a opcions d’augment o
disminució de la prestació les detallades a continuació:
(i) la disminució o increment de les unitats de les comandes de material respecte d’allò
previst al Pressupost, així com
(ii) la variació a l’alça o a la baixa de les comandes realitzades i,
(iii) aquells canvis normatius que modifiquin les actuacions a realitzar en el
subministrament.
Totes aquelles modificacions que vagin més enllà del que es defineix com a variacions
operatives, seran acordades per l’òrgan de contractació d’AB, procedint-se a la seva
comunicació amb una descripció suficient de l’abast de la modificació en els seus aspectes
tècnics i operatius, i amb la data d’implantació de la mateixa.
El proveïdor disposarà d’un termini de CINC (5) DIES naturals per manifestar allò que estimi
procedent en relació amb els aspectes tècnics i operatius de la modificació proposta,
formulant, en el seu cas, pressupost de preus a aplicar (això en el cas que puguin resultar
d’aplicació els ofertats en fase de licitació).
Una vegada rebudes les manifestacions del contractista, AB decidirà el seu rebuig o
acceptació, la qual cosa serà comunicada al contractista.
Concretats els termes finals de la modificació, aquesta es plasmarà per escrit a la
corresponent addenda al contracte.
CLÀUSULA 11.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, General de
Protecció de Dades (“RGPD”), en el qual es regula el dret d'informació en la recollida de
les dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents extrems:
a)

La documentació requerida per licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix.
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b) En relació amb la documentació presentada per les empreses convidades que
contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.), l’operador econòmic garanteix que ha obtingut
prèviament el consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la
referida informació a AB amb la finalitat de licitar en el present procediment.
c)

La documentació presentada per les empreses convidades que contingui dades de
caràcter personal serà dipositada en les oficines d’AB situades a General Batet 1-7,
de Barcelona, que serà el Responsable del tractament. Les dades personals es
tractaran conforme a les següents finalitats: per a la qualificació, valoració i
comparació de les proposicions dels licitadors i per a donar compliment a les finalitats
establertes en la normativa de contractació que sigui d’aplicació a AB. Les dades
personals seran conservades fins al final de la relació contractual que vincula a les
parts o fins que l’interessat deixi d’actuar en nom de l’operador comercial. Una
vegada complerts els anteriors terminis, AB mantindrà les dades degudament
bloquejades fins que prescrigui qualsevol possible responsabilitat, moment en el que
seran suprimits.

d) Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia AB, així com, si procedeix,
aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en
l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. Aquests darrers
obtindran accés a les dades personals en qualitat d’Encarregat de Tractament i es
guiaran per les instruccions del Responsable del tractament així com per les
obligacions que els són d’aplicació a través del RGPD.
e)

AB implantarà mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la
seguretat de les seves dades personals i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés
il·lícit o alteració il·lícita.

f)

La presentació de l'oferta i la documentació sol·licitada implica que l’operador
econòmic autoritza a AB a tractar la referida documentació i informació en els termes
informats, i en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execució del contracte.

g) Els interessats/ afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició dirigint un escrit a AB, com a entitat responsable del
tractament, a l'adreça carrer General Batet, 1-7 de Barcelona (08028), adjuntant una
còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerceixi el dret. Si la sol·licitud no reuneix els requisits
especificats, AB podrà requerir la seva esmena. Així mateix, els interessats/afectats
que creguin que AB ha tractat les seves dades infringint la normativa podran
presentar una reclamació contra AB davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
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CLÀUSULA 12.- CONFIDENCIALITAT
1.- El Prestador del subministrament estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de
tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució de la prestació derivat del
contracte que així s’indiqui en el mateix o que així ho indiqui AB, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà
durant un termini mínim de 5 anys, excepte que en el contracte s’estableixi un termini
superior.
El Prestador del subministrament no podrà en cap moment, durant la vigència d'aquest
contracte, fer ús impropi dels documents, informació, dades personals als que tingui accés
com a conseqüència de la prestació dels subministraments contractats, ni podrà, a la
finalització del present Contracte, fer cap ús dels mateixos ni retenir, copiar o reproduir,
informació o documentació, que seran de l'exclusiva propietat d'AB. L'incompliment de la
present clàusula per part del contractista donarà lloc a l'exercici per part d'Aigües de
Barcelona de totes les accions legals, civils i/o penals que consideri pertinents.
El Prestador del subministrament es compromet, així mateix, a traslladar aquesta obligació
als seus empleats, accionistes, socis, col·laboradors, eventuals subcontractistes, i en
general a totes aquelles persones que puguin prendre coneixement dels pactes en virtut
de la relació contractual mantinguda entre les parts.
2.- En el seu cas, els operadors econòmics hauran d’assenyalar expressament aquella
documentació i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta a fi de poder donar
compliment a la normativa aplicable.
Barcelona,
Òrgan de contractació d’AIGÜES DE BARCELONA.
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