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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER 

A L’ADQUISICIÓ D’UN DETECTOR DEFECTES TIPUS PER MIG DE ULTRASÒ “PHASED 

ARRAY” DE 10 kHz PER AL LABORATORI D’ASSAJOS DE L’EDIFICI “ ANTENA 

TECNOLÒGICA TERRES DE L’EBRE “ 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació  

 

L’ objecte del contracte és la realització del subministrament consistent en l’adquisició d’un 

DETECTOR DEFECTES TIPUS PER MIG DE ULTRASÒ “PHASED ARRAY” DE 10 kHz per al 

laboratori d’assajos de l’edifici “ Antena Tecnològica Terres de l’Ebre “. El projecte “ Antena 

Tecnològica de les Terres de l’Ebre “ està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional ( FEDER). 

 

El subministrament objecte d’aquest procediment licitatori: DETECTOR DEFECTES TIPUS PER 

MIG DE ULTRASÒ “PHASED ARRAY” DE 10 kHz per al laboratori d’assajos de l’edifici “ Antena 

Tecnològica Terres de l’Ebre “ té una codificació CPV 33112300-1 Escàners ultrasons. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis tal i com estableix 

l’article 9 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Tenen caràcter contractual tots els documents que formen part de la licitació, inclosos aquest 

plec i el plec de clàusules tècniques particulars. Aquest contracte administratiu de 

subministrament es regularà pel present plec de clàusules economico-administratives, pel plec 

de condicions tècniques, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 

de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic, Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el RD 817/2009, de 8 

de maig, 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
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la Llei de Bases de Règim Local, 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, i la resta de normativa aplicable. 

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

La forma d’ adjudicació del contracte de subministrament d’un DETECTOR DEFECTES TIPUS 

PER MIG DE ULTRASÒ “PHASED ARRAY” DE 10 kHz per al laboratori d’assajos de l’edifici “ 

Antena Tecnològica Terres de l’Ebre “ serà el procediment obert, en el que tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

contracte, d’ acord amb l’ article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’ oferta econòmicament més 

avantatjosa s’haurà d’ atendre a varis criteris directament vinculats a l’ objecte del contracte, de 

conformitat amb l’ article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula dècima 

d’aquest Plec. 

L’ òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d’  acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 

 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de Contractant 

 

Amb el fi 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, aquest Ajuntament 

compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es 

regulen en la pàgina web següent: http://www.amposta.cat/perfilcontractant 
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CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte 

 

L’ import del present contracte ascendeix a la quantia de 76.900,00 euros, al que s’ addicionarà 

l’ Impost sobre el Valor Afegit per valor de 13.842,00 euros, el que suposa un total de 

90.742,00 euros. 

 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 76.900,00 euros (IVA exclòs), d’acord 

amb l’article 88.1 TRLCSP. 

 

L’import s’abonarà amb càrrec a la aplicació pressupostària 462 463 622.00 del vigent 

Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins l’ import aprovat per l’ Ajuntament, quedant 

acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte. La 

despesa derivada d’aquesta contractació es finança amb càrrec al fons de finançament destinat 

a l’adquisició d’equips de l’Edifici Antena Tecnològica de l’Ebre, el qual és un projecte cofinançat 

pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER ). 

 

S’entén que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu del contracte com les despeses 

del lliurament i transports dels béns objecte del subministrament, l’Impost sobre el Valor Afegit i 

altres tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions vigents. La quantitat corresponent 

a l’IVA constarà com a partida independent.  

 

No s’admet revisió de preus. 
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CLÀUSULA CINQUENA. Duració del Contracte 

 

El contracte finalitzarà amb la signatura de l’acta de recepció dels béns subministrats. 

 

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’ Aptitud per Contractar 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per contractar, i acreditin la 

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les 

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre 

públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 

membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la 

legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o 

un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions 

comunitàries d’aplicació. 

c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 

d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el 

domicili de l’empresa. 

2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les 

prohibicions de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se: 

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest 

document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració 
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responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional 

qualificat.  

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, també es pot 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 pel mitjà següent: 

a) 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 que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. 

3.2. En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà 

pels mitjans següents: 

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys que han 

d’indicar l’import, les dates i el destinatari, públic o privat. Els subministraments efectuats 

s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un 

certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari. 

b) Acreditar estar en possessió dels següents CERTIFICATS: 

1) Certificat ISO 9001, de conformitat amb la Norma ISO 9001 de 2008  ( de sistemes de 

gestió de la qualitat – requisits ) 

2) Certificat ISO 17025, de conformitat amb la Norma ISO/IEC 17025 ( de requisits generals 

per la competència de laboratoris de prova i calibració ) 

L’exigència d’aquests Certificats es realitza en aplicació de la normativa de contractes del sector 

públic, de l’article 26 DIRECTIVA 93/36/CEE DEL CONSELL de 14 de juny de 1993 de 

coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes públics de subministrament 
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CLÀUSULA SETENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 

 

Les ofertes es presentaran al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta,  a la 

següent direcció: Plaça Espanya, 2 – 4, 43870 d’Amposta ( Tarragona ), de 9 a 14:00 hores, 

dins del termini de 15 dies, d’acord amb l’establert a l’article 159.2 TRLCSP, comptats des de la 

publicació de l’ anunci del contracte en el BOPT i en el perfil del contractant. 

 

Les proposicions es poden presentar per correu en qualsevol dels indrets 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 en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 

mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, títol 

complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.  

 

L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant 

diligència estesa per la Secretària municipal. 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 

terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies 

següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà subscriure cap 

proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió 

temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 

subscrites per aquest. 

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les 

clàusules d’aquest Plec. 
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Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats 

pel licitador i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la 

denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del subministrament 

“D’UN DETECTOR DEFECTES TIPUS PER MIG DE ULTRASÒ “PHASED ARRAY” DE 10 

kHz “ PER AL LABORATORI D’ASSAJOS DE L’EDIFICI ANTENA TECNOLÒGICA 

TERRES DE L’EBRE“. La denominació dels sobres és la següent: 

— Sobre «A»: Documentació Administrativa . 

— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 
Automàtica. 

—   Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d’un Judici de 
Valor.  

 

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, 

d’acord amb la Legislació en vigor. 

 

A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels 

mateixos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ( de conformitat amb l’article 146 TRLCSP ) : 

 

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  

 

També cal aportar el NIF de l’empresa. 
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Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti que consten 

inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a 

l’apartat 2 de l’annex I del RGLCAP. 

 

Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe emès 

per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 

l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el registre 

local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 

local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  

 

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una 

unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal 

indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la 

participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la 

vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’Administració. Així 

mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de 

resultar adjudicataris. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 

representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. 

 

b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes 

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder notarial 

suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada 

notarialment. 

 

Quant a la forma del poder, ha de reunir els següents requisits: 

- Ha de ser escriptura pública. 

- Ha de ser còpia autèntica. 
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- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 

 

No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

 

També cal aportar el NIF de l’apoderat que signa la plica que es presenta a la licitació. 

 

c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

Aquest requisit s’ha de complir d’acord amb les previsions de l’apartat tercer de la clàusula 

sisena ( 6 ) d’aquest plec de clàusules administratives, deixant constància en aquest sobre 

de tota la documentació exigida per justificar que es disposa de la solvència requerida.  

Aquesta documentació ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest 

persona jurídica pel seu apoderat. 

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida en aquest plec.  

 

d) Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar de les 

recollides en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense 

perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de 

l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar.  

Aquesta declaració ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest persona 

jurídica pel seu apoderat. 

La prova d'aquesta circumstància podrà realitzar-se per qualsevol dels mitjans assenyalats a 

l'article 73 TRLCSP. 
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En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar 

o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació 

vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, 

especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre. 

 

e) Submissió als jutjats i tribunals espanyols 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 

espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 

seu propi fur. 

Aquesta declaració ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest persona 

jurídica pel seu apoderat. 

 

f) Grup empresarial 

Les empreses han d’aportar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb 

indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. 

Aquesta declaració ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest persona 

jurídica pel seu apoderat. 

 

g) Sucursal a Espanya 

Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar que tenen 

oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves 

operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil. 

Aquesta declaració i acreditació ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser 

aquest persona jurídica pel seu apoderat. 

 

h) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans 

materials i/o personals, necessaris per a garantir l’execució d’aquest contracte de 
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subministrament d’acord amb el plec de clàusules, el plec tècnic i l’oferta que 

presenten 

Aquesta declaració ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest persona 

jurídica pel seu apoderat. 

 

i) Justificant d’haver constituït la garantia provisional, d’acord amb el que disposa la 

clàusula vuitena d’aquest plec de clàusules   

 

j) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre ( índex ) 

 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA: 

 

a) Proposició econòmica. 

Es presentarà conforme al model següent: 

 

«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en 

representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de 

l’expedient per a la contractació del subministrament D’UN DETECTOR DEFECTES TIPUS 

PER MIG DE ULTRASÒ “PHASED ARRAY” DE 10 kHz PER AL LABORATORI D’ASSAJOS 

DE L’EDIFICI “ ANTENA TECNOLÒGICA TERRES DE L’EBRE“, subjecte a regulació 

harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 

criteris d’adjudicació, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número ..... de 

data .................... i en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de 

base al contracte i l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a 
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terme l’objecte del contracte per l’import de/d’ _________________ euros i ___________ euros 

corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 

 

Signatura del licitador, 

 

Signatura: _________________» 

 

b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que es 

quantifiquin de forma automàtica, relatius a l’ampliació del termini de garantia dels 

equips. 

Aquesta documentació ha de presentar-se signada pel licitador, i en el cas de ser aquest 

persona jurídica pel seu apoderat. 

 

 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR: 

 

- Inclourà una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre ( índex ) 

- Inclourà aquells documents que siguin precisos degudament signats pels licitadors o en el cas 

de ser persona jurídica pel seu apoderat, per a la valoració de dels criteris que depenguin d’un 

judici de valor, en concret els relatius a: 

1) Valor tècnic i qualitat dels materials a subministrar 

2) Assistència tècnica i posada en disposició del subministrament 

3) Cost de manteniment i utilització 
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4) Característiques funcionals i estètiques 

* L’Ajuntament es reserva la facultat de comprovar en qualsevol moment la seva veracitat, bé 

abans de l'adjudicació del contracte, o bé durant la seva vigència, podent realitzar tal 

comprovació per si mateixa, o mitjançant petició al licitador o adjudicatari de documentació o 

informes complementaris. La falsedat o inexactitud de tals dades provocarà la desestimació de 

l'oferta o, si s'escau, la resolució del contracte, amb pèrdua de la garantia constituïda, així com 

l'exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que de tal fet es derivin. 

 

CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional 

 

Els licitadors deuran constituir una garantia provisional per import de 2.307,00 €, equivalents al 

3% del pressupost del contracte exclòs IVA, que respondrà del manteniment de les seves 

ofertes fins l’ adjudicació del contracte. Aquesta es dipositarà en el moment de presentar les 

ofertes per la licitació. S’ha d’incloure en el Sobre A, el justificant d’haver constituït la 

garantia provisional. 

 

La garantía provisional es dipositarà: 

A la Caixa General de Dipòsits de l’Ajuntament d’Amposta en qualsevol de les formes legalment 

admeses i regulades a l’article 96 TRLCSP. 

 

La garantia provisional s’ extingirà automàticament i serà tornada als licitadors immediatament 

després de l’ adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda a l’ 

adjudicatari fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i confiscada a les 

empreses que retiren injustificadament la seva proposició abans de l’ adjudicació.  

 

L’ adjudicatari podrà aplicar l’ import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una 

nova constitució d’ aquesta última, en aquest cas la garantia provisional es cancel�larà 

simultàniament a la constitució de la definitiva. 
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CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’Adjudicació 

 

Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’ oferta econòmicament més 

avantatjosa s’ atendrà a varis criteris d’ adjudicació. 

A) Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent i són: 

A.1)  Baixa en el preu: fins a 50 punts. 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més 

econòmica no incursa definitivament en baixa temerària o desproporcionada se li assignin 50 

punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent 

expressió:  

Puntuació de cada oferta =     50 x preu de l’oferta més econòmica (€) 

                                      __________________________________________ 

       Preu de l’oferta que es puntua (€) 

 

Seran considerades temeràries aquelles proposicions que es trobin en alguns dels supòsits 

previstos a l’article 85 del RLCAP, aprovat mitjançant RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

A.2) Ampliació del termini de garantia dels equips subministrats objecte d’aquest 

procediment licitatori: fins a 10 punts. 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia mínim exigit en el plec ( 24 mesos ), valorant o 

atorgant la màxima puntuació al licitador que ofereixi la major ampliació del termini de 

garantia, i valorant-se proporcionalment, en relació amb l’esmentat increment de termini 

màxim, la resta de propostes presentades.  
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El Termini màxim de garantia que es pot oferir pels licitadors és de 60 mesos ( 24 

mesos del mínim exigit pel plec + 36 mesos d’ampliació ofertat pel licitador com a 

millora valorable segons plec de clàusules administratives ).   

10 x ampliació del termini de garantia de l’oferta que es  

puntua  

Puntuació de cada oferta =       ____________________________________________ 

    Ampliació de Termini de garantia de l’oferta més  

Elevada 

B) Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: 

Atesa la complexitat tècnica del subministrament que és objecte d’aquesta licitació es 

puntuaran els següents mèrits amb les puntuacions totals que tot seguit s’indiquen, valorant-se 

per a cadascun dels mèrits que depenen d’un judici de valor els subcriteris que s’enumeren per 

ordre decreixent d’importància. 

B.1) Valor tècnic i qualitat dels materials a subministrar, amb una puntuació màxima de 

30 punts. La valoració d’aquest mèrit es regirà pels següents criteris en ordre descendent de 

importància: 

 Robustesa mecànica i acabats de l’equip. 

 Tecnologia de pantalla tàctil. 

Capacitat de memòria. 

 Presentació i lectura de dades. 

 Altres aspectes a criteri de la mesa a justificar. 
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B.2) Assistència tècnica i posada en disposició del subministrament, amb una 

puntuació màxima de 15 punts. La valoració d’aquest mèrit es regirà pels següents criteris en 

ordre descendent de importància: 

 Disponibilitat de personal tècnic en el territori. 

 Disponibilitat de peces de recanvi. 

Temps de resposta en atendre problemes i servei d’atenció 24 hores 

Altres aspectes a criteri de la mesa a justificar. 

B.3) Cost de manteniment i utilització, amb una puntuació màxima de 15 punts. La 

valoració d’aquest mèrit es regirà pels següents criteris en ordre descendent de importància: 

 Cost de les despeses de les peces de recanvi. 

 Cost dels consumibles. 

 Cost de la mà de obra. 

B.4) Característiques funcionals i estètiques, amb una puntuació màxima de 5 punts. La 

valoració d’aquest mèrit es regirà pels següents criteris en ordre descendent de importància: 

 Facilitat de treball amb l’escanner i muntatge de inspeccions. 

Facilitat d’ús de la interface informàtica. 

Modularitat de l’aparell. 

Altres aspectes a criteri de la mesa a justificar. 

 

Serà inadmesa tota oferta que, en la valoració del criteris la ponderació dels quals depengui 

d’un judici de valor no obtingui, en aquest sobre, una puntuació igual o superior a 33 punts. 
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CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació 

 

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició Addicional 

Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, 

de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment 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 

actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre 

vocals, entre els quals estarà la Secretària, la Interventora, com també els altres que designi 

l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la 

Corporació, o membres electes d’aquesta. 

Conformen la Mesa de Contractació els membres següents: 

— En Manel Ferré Aixendri, que actuarà com a President de la Mesa. 

— Na Maria Cinta Vidal Bayarri, Vocal (Secretària de la Corporació). 

— Na Maria del Mar Medall González, Vocal (Interventora de la Corporació). 

— En Joan Carles González Conde, Vocal ( Enginyer de la Corporació ). 

— En Ramon Noche Arnau, Vocal ( Tècnic d’Administració General ). 

— Na Verònica Arasa Gallego, que actuarà com a Secretària de la Mesa. 

 

Com que en aquesta licitació per a l’adjudicació de la qual se segueix un procediment obert  els 

criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules reben una ponderació inferior 

a la corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, es 

constituirà un Comitè d’Experts format per experts no integrats en l’òrgan proponent del 

contracte i amb qualificació apropiada, al qual correspon avaluar les ofertes conforme a aquests 

últims criteris, o encomanar l’avaluació a un organisme tècnic especialitzat, degudament 

identificat en els plecs.  

Formen part  d’aquest Comitè d’Experts, les següents persones: 
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- En José Maria Cabrera: Catedràtic de Materials de la Universitat Politècnica de 

Catalunya 

- En Víctor Garcia: Doctor en materials i cap de recerca del CTM 

- En Giuseppe Bataglia: Director tècnic de Lamicat 

 

CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’ Administració 

 

L’ òrgan de contractació, de conformitat amb  l‘ article 210 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

ostenta les següents prerrogatives: 

 

a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d’ interès públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’ aquesta. 

 

En tot cas es donarà audiència al contractista, tot seguint els tràmits que preveu l’article 211 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de Proposicions 

 

La Mesa de contractació qualificarà prèviament els documents presentats en temps i forma 

inclosos en el sobre número A ( Documentació Administrativa ). Si la Mesa observa defectes 

materials en la documentació presentada ho comunicarà als interessats, atorgant-los un 

termini no superior als 3 dies hàbils per la subsanació dels defectes. 

 

Un cop qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes en la documentació 
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presentada, la Mesa procedirà a determinar les empreses admeses i les no admeses en la 

licitació, indicant en aquest darrer cas, les causes de la seva exclusió. 

 

La Mesa de Contractació es constituirà en sessió pública el sisè dia hàbil després de la 
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12:00 hores al Saló de Plens de 
l’Ajuntament, excepte si aquest sisè dia hàbil fora dissabte que s’entendrà prorrogat al primer 
dia hàbil següent; donant a conèixer les empreses admeses i les no admeses en la licitació 
(indicant en aquest darrer cas, les causes de la seva exclusió ) i procedint a l’obertura dels 
Sobres «C», que conté els criteris valorables mitjançant judicis de valor.  

 

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa elevarà al Comitè d’Experts la 

avaluació de les ofertes contingudes al Sobre C ( que conté els criteris valorables mitjançant 

judicis de valor ) per tal de que valori les ofertes presentades d’acord amb els plecs de 

clàusules administratives, els plecs de clàusules tècniques i la normativa aplicable. 

 

CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de Documentació 

 

Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer públicament la ponderació 

assignada als criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a l’obertura 

dels sobre «B», que conté la Proposició Econòmica i Resta de criteris quantificables 

automàticament. 

Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor (Sobre «C») i 

dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa de Contractació 

proposarà a l’adjudicatari del contracte, sense perjudici de sol�licitar els informes tècnics que 

consideri necessaris, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions 

establertes en aquest Plec. 

Quan la Mesa entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada com anormal o 

desproporcionada, tramitarà el procediment previst a l’efecte a l’article 152.3 Llei de Contractes 

del Sector Públic, i de conformitat amb els Reglaments vigents en matèria de contractació 

administrativa, a la vista dels resultats proposarà a l’òrgan de contractació la seva acceptació o 

rebuig, de conformitat amb el previst a l’article 4 del mateix article. 
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L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el 

requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 

les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació 

per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que 

s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  

 

 

CLÀUSULA CATORZENA. Garantia Definitiva 

 

El licitador que hagués presentat l’ oferta econòmicament més avantatjosa deurà acreditar la 

constitució de la garantia d’ un 5% de l’ import d’ adjudicació, exclòs l’ Impost sobre el Valor 

Afegit. 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb sujecció, en cada caso a les condicions 

establertes en les normes de desenvolupament d’ aquesta Llei. L’ efectiu i els certificats d’ 

immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves 

sucursals enquadrades en les Delegacions d’ Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments 

públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les que 

deguin sortir efectes, 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 operar 

en Espanya, que deurà dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  

c) Mitjançant contracte d’ assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 

las normes de desenvolupament d’ aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 
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autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’ assegurança deurà entregar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a anterior. 

 

La garantia no serà tornada o cancel�lada fins que s’ hagi produït el venciment del termini de 

garantia i complert satisfactòriament el contracte. 

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’ article 100 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte 

 

Rebuda la documentació sol�licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en els cinc 

dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 

sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. 

L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà 

simultàniament en el perfil de contractant.  

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador exclòs o al 

candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En 

particular expressarà els extrems següents: 

• En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per 

les quals s’ha desestimat la seva candidatura. 

• Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma 

resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.  

• En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 

proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb 

preferència a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat 

admeses. 
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• En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal 

procedir a la seva formalització. 

 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva 

recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a 

l’adreça que els licitadors o candidats van designar en presentar les seves proposicions, en els 

termes establerts en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels 

ciutadans als Serveis Públics. Això no obstant, el termini per considerar inadmesa la notificació, 

amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc 

dies. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte 

 

La formalització del contracte en document administratiu s’ efectuarà dins dels quinze dies 

hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’ adjudicació; constituint aquest 

document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  

El contractista podrà sol�licitar que el contracte s’ elevi a escriptura pública, corrent del seu 

càrrec les corresponents despeses. 

Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins del 

termini indicat, l’ Administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la incautació de 

la garantia provisional que en el seu cas s’ hagués constituït. 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Drets i Obligacions de l’ Adjudicatari 

 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 

obligacions específiques del contractista les següents: 
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— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’ execució del contracte els 

mitjans personals o materials suficients per això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’ article 227 del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre pels supòsits de subcontractació. 

— L’ Administració té la facultat d’ inspeccionar i de ser informada del procés de 

fabricació o elaboració del producte que hagi de ser entregat com a conseqüència del contracte, 

podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis, assajos i proves dels materials que es vagin a 

fer servir, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes 

per l’ estricte compliment del convingut. 

— L’ adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, averies o 

perjudicis ocasionats en els béns abans de la seva entrega a l’ Administració, excepte que 

aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls. 

— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i 

impostos de l’ anunci o anuncis dels plecs, de la licitació i l’adjudicació. 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Revisió de Preus 

 

El preu d’aquest contracte NO podrà ser objecte de revisió. 

 

CLÀUSULA DINOVENA. Termini de Garantia 

 

S’estableix un termini de garantia mínim de 24 mesos, a comptar des de la data de lliurament 

dels béns, si durant el mateix s’ acredita l’ existència de vicis o defectes en el subministrament, 

l’ Administració tindrà dret a reclamar la reposició dels que resultin inadequats o la reparació 

dels mateixos si fos suficient. Aquest termini de garantia podrà ser ampliat en les ofertes 

presentades pels licitadors en els termes establerts en el present Plec de Clàusules. 
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Si l’ Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són aptes per el fi 

pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables a l’ empresari, i existeixi 

la presumpció de que la reposició o reparació d’ aquests béns no seran bastants per aconseguir 

aquell fi, podrà abans d’ expirar aquest termini, rebutjar els béns deixant-los de compte del 

contractista i quedant exempt de la obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la 

recuperació del preu satisfet. 

 

Acabat el termini de garantia sense que l’ Administració hagi formalitzat algun de les objeccions 

o la denúncia a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista quedarà exempt de 

responsabilitat per raó dels béns subministrats. 

 

CLÀUSULA VINTENA. Execució del Contracte 

 

L'Ajuntament d'Amposta designarà els tècnics que se'n faran càrrec del control i recepció dels 

equips. 

 

El subministrament s'executarà amb estricta subjecció a la licitació i oferta presentada, al 

present Plec i a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquestos, dicti el tècnic 

encarregat del control del subministrament. Quant les millores el tècnic encarregat del control i 

recepció podrà establir la prioritat de la seva execució. 

 

El termini d'execució màxim del subministrament es fixa en 1 mes. Aquest termini podrà ser 

minorat pels licitadors, però no afectarà als efectes de la valoració de les seves ofertes d’acord 

amb l’establert en aquest Plec de Clàusules. 

 

El termini d'execució del subministrament s'iniciarà a partir de la formalització del contracte.  
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Compliment de terminis i penalitats per demora: L'adjudicatari resta obligat al compliment del 

termini d'execució del contracte. Si acabat el termini el contractista hagués incorregut en mora 

per causes imputables al mateix, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o la 

imposició de les penalitats econòmiques previstes a l'article 212 del TRLCSP. 

En qualsevol cas la constitució en mora del contractista no requerirà la prèvia interpel�lació per 

part de l'Administració. 

 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Penalitats per Incompliment 

 

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte 

al compliment del termini total, l’ Administració podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries ( 212 TRLCSP ). 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 

l’ òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

 

— Quan el contractista hagi incomplert l’ adscripció a l’ execució del contracte de mitjans 

personals o materials suficients per això, s’ imposaran penalitats la quantia de les quals no 

podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’ 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, 

deguin abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s’ hagués constituït, quan no 

es puguin deduir de les esmentades certificacions.  

 

 



 
EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL 

C I U T A T  D ’ A M P O S T A  

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Resolució del Contracte 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’ assenyalen en aquest Plec i en els 

fixats en els articles 223 i 299 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’ acordarà per l’ òrgan de 

contractació, d’ ofici o a instància del contractista. 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’ confiscarà la garantia definitiva, 

sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’ Administració, en el que 

excedeixin de l’ import de la garantia. 

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es 

regirà per l’ establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d’ aplicació el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’ octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’ octubre, pel que s’ aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques en tot el que no s’ oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic i estigui vigent desprès de l’ entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; 

supletòriament s’ aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 

normes de dret privat. 

L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà 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 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

Amposta, a 10 de Juliol de 2012 

L’ALCALDE, 

 

Manel Ferré Montañés 


