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PLEC DE CONDICIONS PER LA CONCURRÈNCIA D’OFERTES PER L’ADQUISICIÓ D’UN
VEHICLE ELÈCTRIC AMB PLATAFORMA BASCULANT

1. TIPUS DE CONTRACTE
Contracte de Subministrament.
2. OBJECTE
• L’objecte del Plec és l’adquisició d’un vehicle elèctric amb plataforma basculant,
alces addicionals i tendal enrotllable, amb les característiques i condicions que
s’assenyalen a la clàusula segona d’aquest plec.
•

El destí d’aquest és la seva adscripció al servei de neteja viària que efectuï
VIALNETVIC SL dins el municipi de Vic.

3. NATURALESA I REGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte de subministrament objecte del present Plec es un contracte administratiu,
per la qual cosa es regirà pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i per la resta de
normes de dret administratiu aplicables. El present Plec de clàusules particulars tindran
caràcter contractual, així com el contracte, i definiran les característiques del servei a
contractar, que conjuntament amb l’oferta econòmica i tècnica de l’adjudicatari i tindran
caràcter vinculant. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada
pels licitadors del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que
conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva
4. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
La contractació es realitzarà per tramitació ordinària i procediment obert.
5. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE ELÈCTRIC
El vehicle objecte de concurs haurà de disposar de les característiques tècniques
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vehicle totalment elèctric
Càrrega Útil Mínima de 1000 kg.
Velocitat màxima de desplaçament de 50 km/h
Motor elèctric superior a 10 kWh de potència
Bateries de liti recarregables sense efecte memòria.
Presa de càrrega Standard tipus Schuko 220~250V.
Garantia de càrrega equivalent a 5 anys una càrrega diària (1500 cicles de
càrrega)
Autonomia mínima de 80 Km.
Canvi automàtic de dues velocitats endavant i una enrere
Caixa oberta, basculant i amb alces d’alçada mínima d’1300 mm, i amplada
mínima de la caixa de 1440 mm. I llargada de 2350 mm. (mides interiors, que
permeten la càrrega de contenidors CP 1100 litres)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendal enrotllable per posar sobre la caixa
Cabina de dos places amb cinturons de seguretat de 3 punts.
Fre elèctric amb recuperació d’energia.
Llum i avís sonor de marxa enrere.
Far giratori homologat
Aire condicionat.
Dispositiu de localització GPS. Per raó de gestió de software es subministrarà
pel proveïdor habitual de Vialnet Vic SL.
Instal·lació a la cabina del vehicle del corresponent extintor homologat subjectat
segons normativa vigent.
Carrosseria i xassís tractats amb tractament anticorrosiu

El vehicle serà de color blanc i durà retolat a les dues portes de la cabina i als dos
laterals de la caixa l’anagrama de l’empresa VIALNETVIC SL.
Altrament, el vehicle serà totalment nou, estarà matriculat, haurà passat la corresponent
ITV i estarà al corrent d’impostos i certificats per a poder circular.
La matriculació del vehicle s’efectuarà a nom de l’empresa VIALNETVIC S.L.
6. TERMINI DEL CONTRACTE
La contractació tindrà, estrictament la durada necessària per cobrir el subministrament
del vehicle, la comprovació de que el material subministrat estarà en les condicions
sol·licitades i els terminis necessaris que estipuli la llei per cobrir les garanties
sol·licitades .
7. PREU
El preu de licitació màxim del present contracte serà de 45.375€ (21% IVA inclòs) que
es desglossa en 37.500€ d’import Base i 7.875€ corresponent al 21% d’IVA
Aquest preu inclourà a més del vehicle sol·licitat, el trasllat al punt facilitat en aquestes
clàusules, l’ITV, la matriculació i tots els impostos que se’n derivin per posar-lo en
funcionament.
Els oferents hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat.
El valor estimat del contracte és de 37.500€ (IVA exclòs)
8. REVISIÓ DEL PREU
No hi haurà opció a cap revisió de preu
9. TERMINI DE GARANTÍA
El termini mínim de garantia serà de 4 anys o 1.500 cicles de càrrega les bateries i 1
any la resta del vehicle
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10. EXPOSICIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS
Estarà exposat a la seu de l'empresa VIALNETVIC S.L, situada a Carrer Mataró nº 18,
08500 VIC i al Perfil del contractant a l’adreça electrònica següent:
http://www.vialnetvic.cat/
11. GARANTIES I FORMES DE CONSTITUCIÓ:
L’adjudicatari haurà de presentar una garantia definitiva corresponent al 5% del preu
d’adjudicació del contracte que respondrà dels incompliments del contractista a l’hora de
complir amb les condicions del contracte, de les penalitats imposades d’acord amb
aquest plec.
Aquesta garantia podrà constituir-se en metàl·lic o a través d’aval bancari i serà
retornada a l’adjudicatari una vegada hagi fet lliurament de conformitat dels béns
objecte del subministrament.
12. ACREDITACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR
Només podran presentar les seves ofertes les empreses que tinguin plena capacitat d'obrar i
compleixin els requisits següents:
A. CRITERIS DE CAPACITAT
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d'obrar.
2. Tenir, en el cas de persones jurídiques, un objecte social, fins o àmbit d'activitat que, segons
els seus estatuts o regles fundacionals, englobi les prestacions objecte del contracte en qüestió.
3. No estar sotmès en cap de les prohibicions de contractar assenyalades al TRLCSP en la data
de conclusió del termini de presentació de sol•licituds de participació. Tampoc hauran d'estar
sotmesos en tal situació quan es procedeixi a l'adjudicació del contracte.
4. No haver participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte, sempre que la dita participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
5. Comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials exigits en el present plec de condicions del servei. L'incompliment d'aquest compromís
serà considerat incompliment contractual molt greu.
B. CONTRACTACIÓ AMB UNIONS TEMPORALS D'EMPRESARIS
El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat, si bé podrà ser concertat amb dos o més
persones o entitats, constituïdes a l'efecte d'aquest contracte en Unió Temporal d'Empresaris.
Els empresaris integrants quedaran obligats solidàriament respecte a Vialnetvic, S.L., els drets
front al mateix seran, en tot cas, indivisibles. Hauran d'anomenar un representant únic de
l'agrupació, amb poders prou per a exercitar els drets i complir les obligacions que es deriven del
contracte.
Cada un dels empresaris que integrin l'agrupació, acreditaran la seva capacitat i, segons sigui
procedent, la seva solvència o classificació. Quan s'exigeixi classificació per a un contracte
determinat, serà necessari que totes les empreses que formen la unió temporal estiguin
classificades com a empreses de serveis, acumulant-se després les característiques de les
respectives classificacions de cada una de què integren la unió a l'efecte d'aconseguir l'exigida
en aquest plec. En el cas d'exigir-se acreditar la solvència, es tindrà en compte la que resulti de
sumar la que acrediti cada societat.
Les ofertes econòmiques que formulin aquestes agrupacions hauran d'indicar noms i
circumstàncies dels empresaris que les formen i la participació de cada un d'ells en l'agrupació
així com la firma de tots els empresaris.
La formalització de la UTE en escriptura pública no serà necessària fins que no s'hagi efectuat
l'adjudicació a favor seu, i la seva duració haurà d'estendre's fins a la cancel•lació de la garantia
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definitiva del contracte.
C. CONTRACTACIÓ AMB EMPRESES ESTRANGERES
1. Empreses comunitàries.
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles
d'Estats membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracte. Quan la legislació
de l'Estat en què es troben establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la
pertinença a una determinada organització per a poder prestar en ell el servei de què es tracti,
hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.
2. Empreses extracomunitàries
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de justificar,
per mitjà d'informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que
s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa
estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb
l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic del país en qüestió, en
forma substancialment anàloga. Es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb les
empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial de
Comerç. En tot cas, aquestes empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació
d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre
Mercantil.
3. Submissió a la jurisdicció espanyola
La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es realitzen a
l'empara del present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pugui correspondre'ls,
sotmetent-se als Jutjats i tribunals espanyols.
D. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Les empreses hauran de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica suficient.
S'entendran solvents els empresaris que reuneixin els següents requisits:
a. Declaració relativa a la xifra global dels treballs realitzats per l'empresa en els dos exercicis
anteriors a la licitació per un import superior al preu de licitació ( Model 390 AEAT).
b. Relació dels contractes de característiques semblants al què és objecte de la licitació,
executats pel licitador en els cinc últims exercicis ja sigui a favor de beneficiaris públics o privats.
L’acreditació s’efectuarà mitjançant certificat de bona execució expedit per l’òrgan competent
quan el destinatari sigui una entitat del Servei Públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat
l’acreditació s’efectuarà mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta del certificat, una
declaració de l’empresari.
Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà
basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels
vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per a l'execució del contracte, disposa
efectivament d'aquests mitjans.

13. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
La documentació que cal presentar és la que s'indica tot seguit, podent efectuar-se en
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anant degudament signada pel
licitador, ser original i haurà de presentar-se en dos sobres tancats, que inclouran la
documentació que es detalla a continuació:
Sobre “A”: Documentació Administrativa.
Sobre “B”: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.
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SOBRE “A”
El sobre portarà la menció: " Documentació administrativa per l’adquisició d’una
vehicle elèctric amb plataforma basculant”
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari.
b) Documents que acreditin la representació segons ANNEX 1.

SOBRE “B”
El sobre portarà la menció "Proposició econòmica i documentació quantificable per
l’adquisició d’un vehicle elèctric amb plataforma basculant, presentada
per ...AA..........AA......................." i que s’haurà de complimentar l’ANNEX 2:
És imprescindible entregar l’Annex III degudament omplert, per tal de garantir que totes
les ofertes compleixen la totalitat de requisits tècnics mínims.
14. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
El termini de presentació d’ofertes serà de 30 dies naturals després de la publicació del
plec de condicions, data límit dia 03 de novembre de 2017 a les 14:00 hores
Les ofertes econòmiques s’han de presentar a les oficines l'empresa VIALNETVIC sl. a
Carrer Mataró nº 18, 08500. No s’admetran les ofertes presentades per correu que
tinguin registre d’entrada a les oficines posterior a la data indicada.
15. CONTRACTE
Es formalitzarà en document privat, sense perjudici de poder elevar-lo a escriptura
pública. En aquest cas les despeses d’atorgament aniran a càrrec de la part que ho
sol·liciti.
1. Obertura dels sobres 1
La Mesa de contractació es constituirà, en acte no públic, en el dia indicat en l’anunci de
licitació, i la seva composició serà de: La gerent de VialnetVic com a presidenta, el
tècnic municipal i un tècnic de maquinària de Ferrovial Servicios com a vocals i
l’enginyer municipal com a secretari.
Posteriorment es procedirà a l’obertura dels Sobres 1 de les empreses licitadores, i
comprovarà que conté la declaració responsable i que aquesta s’ha redactat d’acord
amb el model de l’ANNEX I d’aquest plec de clàusules.
No obstant això, quan calgués canviar el dia o l’hora prevista per a l’obertura dels
sobres, a criteri del President de la Mesa, l’oficina de contractació ho comunicarà als
licitadors via correu electrònic o fax, o bé ho publicarà al perfil del contractant municipal.
2. Obertura dels sobres 2
La Mesa de contractació es reunirà de nou, en acte públic, a continuació de l’acte
d’obertura dels sobres 1, i d’acord amb el que estableix l’art. 8 f) del Decret Llei 3/2016,
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de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i procedirà a
l’obertura dels sobres 2 (proposta econòmica i documentació referent als criteris
quantificables de forma automàtica), i es donarà a conèixer la proposta econòmica i les
millores contingudes en els criteris quantificables de forma automàtica.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l’acta.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador
corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la declaració responsable
presentada.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la declaració responsable
presentada en el Sobre 1, la Mesa ha de determinar les empreses admeses a la licitació
i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 45a.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar
la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves
proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de
vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies empreses
licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més
avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del
contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones
treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
- La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació
del contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
La Mesa publicarà la puntuació obtinguda pels licitadors en el termini màxim de set (7)
dies naturals a partir de l’endemà de l’obertura dels sobres 2 i proposarà com a
adjudicatari del contracte, al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa en
conjunt.
16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la selecció de les propostes presentades es prendran en consideració els criteris
que s’assenyalen amb la ponderació que s’especifica:
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació
dels criteris següents:
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a. La proposta econòmica (1.1 ANNEX IV) màxima serà de 55 punts.
b. Criteris de valoració qualificables automàticament (1.2 ANNEX IV) màxima serà
de 45 punts
La puntuació mínima dels criteris de valoració quantificables automàticament per a ser
adjudicatari serà de 25 punts.
Els concursants hauran d’omplir la taula resum de la proposta tècnica de l’Annex III, que
forma part del sobre B.
Quan hi hagi igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris
objectius, tindrà preferència la proposició presentada per l’empresa que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica tingui en la seva plantilla un número de treballadors
minusvàlids no inferior al 2%.
17. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. Execució del contracte.- Els béns es subministraran amb estricta subjecció a les
condicions tècniques d’aquest plec.
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la
del subministrament, havent d'indemnitzar a l'Administració tots els danys i
que poguessin derivar-se de la interposició de reclamacions, inclòs les
derivades dels que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.

industrial,
fabricació
perjudicis
despeses

Sigui quin sigui el tipus de subministrament l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu
lliurament a Vialnetvic, S.L., llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls.
2. Termini de lliurament.- El termini total per a la fabricació i lliurament del
subministrament serà, com a màxim, de 4 mesos a comptar de l'endemà de la recepció
de la notificació de l'adjudicació.
El lliurament s'efectuarà al centre de treball de l’empresa VIALNETVIC, S.L., situada a
C/ Mataró nº18, 08500 VIC, en perfecte estat de funcionament en la forma que
estableixi aquest plec, essent de compte de l'adjudicatari les despeses de transport,
instal·lació i d'entrega.
3. Comprovacions dels subministraments.- Vialnetvic, S.L. es reserva el dret
d'efectuar totes les comprovacions que estimi convenients de les qualitats dels béns al
temps del seu lliurament.
4. Penalitats per demora.- L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini
d'execució del contracte i dels terminis parcials fixats per l'Administració. Si arribat el
terme de qualsevol dels terminis esmentats, el contractista hagués incorregut en mora
per causes imputables al mateix, Vialnetvic, SL podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats econòmiques. Aquestes ascendiran a 1
euros/dia per cada 1.000 euros del preu del contracte.
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La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització
per danys i perjudicis a què pugui tenir dret Vialnetvic, S.L., originats per la demora del
contractista.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de Vialnetvic, S.L..
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures i, si és el cas, de la
garantia.
5. Recepció.- Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà constar així en
l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni
els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament.
6 Pagament del preu. L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels
subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts per Vialnetvic, S.L d'acord
amb les condicions establertes en el contracte. El termini de pagament serà de 90 dies
des de la presentació de la factura per part del contractista, que podrà emetre una
vegada s’hagi aixecat l’acta de lliurament.
En el cas que el subministrament es presti per mitjà d'entregues successives de béns
s'autoritza la realització de pagaments parcials.
8. Si durant el termini de garantia, s'acredita l'existència de vicis o defectes en el
subministrament, Vialnetvic, S.L. tindrà dret a reclamar a l'empresari la reposició dels
béns inadequats o la reparació dels mateixos si fora suficient.
Si Vialnetvic, S.L. estima durant el termini de garantia que els béns no són aptes per al
fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats imputables a l'empresari, i
existeix la presumpció que la reposició o reparació del bé no serà suficient per
aconseguir aquest fi, podrà, abans d’expirar el termini de garantia, rebutjar els béns i
quedant exempt de la obligació de pagament o tenint dret a la recuperació de l’import
satisfet.
Acabat el termini de garantia sense que Vialnetvic, SL hagi formalitzat algun dels
inconvenients o la denúncia a què es refereix l’apartat anterior el contractista quedarà
exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.
9. Resolució.- La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits següents:
Són causes de resolució del contracte:
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
b. El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
c. La no formalització del contracte una vegada feta l’adjudicació.
d. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista per més de 2
mesos.
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e. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials que consten en
aquest plec
La resolució del contracte donarà lloc a la recíproca devolució dels béns i de l'import
dels pagaments realitzats, i, quan no fos possible, Vialnetvic, S.L. haurà d'abonar
aquesta el preu dels efectivament entregats i rebuts de conformitat.
Quan el contracte es resolgui per culpa de l'adjudicatari, li serà confiscada la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització, si és el cas, per danys i perjudicis
originats a Vialnetvic, S.L., que excedeixin de l'import de la garantia confiscada.
18. CONFIDENCIALITAT.
Sense perjudici de les disposicions del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats
i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació
facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o
comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no
podran divulgar esta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a què se li
haguera donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva
mateixa naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
19. RENUNCIA O DESISTIMENT
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades
renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació. En aquest cas no es generarà
indemnització en favor dels licitadors.
També pot desistir de l’adjudicació quan apreciï una infracció no subsanable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
20. TRIBUNALS
Per la mera presentació de la proposició s’entén que els licitadors renuncien a qualsevol
fur i privilegi propi i es sotmeten als Tribunals competents amb jurisdicció a Vic per
resoldre i conèixer totes les qüestions litigioses que puguin suscitar-se en relació als
efectes i extinció del contracte.

Vic, a 21 de Setembre del 2017.
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ANNEX I

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En ............................................................................. amb DNI núm. ........................... en
nom propi (o en representació de ................................................................................)
amb
domicili
per
a
notificacions
a
..................
al
carrer
......................................................................... telèfon ........................ fax .........................
i correu electrònic ..................................................., manifesto que assabentat del plec
de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte del DE
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE BRIGADA ELÈCTRIC AMB PLATAFORMA
BASCULANT PER A LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE VIC.
DECLARO RESPONSABLEMENT:
a) Que l'entitat a la que represento compleix les condicions establertes legalment
per a contractar amb l'Administració; els requisits de solvència d'aquest Plec; té
la capacitat d'obrar i no està incursa en cap de les prohibicions de contractar que
s'estableixen a l'article 60 del TRLCSP.
(En el cas 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 concorre.)

b) Que l'entitat a la que represento està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableix l'article 60 i l'apartat 1.c) de l'article 146 del TRLCSP.
c) Que no forma part dels òrgans de govern o administració de l’entitat a la que
represento cap persona d'aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de
desembre, sobre incompatibilitats d'alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat,
i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat.

d) Que d'acord amb l'article 145 del TRLCSP i l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, l'entitat a la que represento:
•
•

No pertany a cap grup empresarial
Pertany al grup empresarial .................................... del que formen part les
societats següents:
..........................
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e) Que l’entitat a la que represento té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil
d’import _____________ € per sinistre i un sublímit per víctima, incloent
l’accident de treball, de ____________ €.
f) Que el domicili per a la pràctica de notificacions de l’entitat a la que represento
és .......................................................................... i l’adreça de correu electrònic a
efectes de comunicacions és ....................................................................

(apartats a incloure en la declaració, només si s’escau):
g) Que l’entitat a la que represento se sotmet 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 escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d’empreses
estrangeres).
h) Que l’entitat a la que represento està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
i) Que l’entitat a la que represento disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.
j) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir,
si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura).
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ANNEX II
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
A) Proposició econòmica
Es presentarà conforme al següent model:
“El Sr./a. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en
representació de l’empresa ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentada
de l'expedient per a la contractació DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE BRIGADA ELÈCTRIC
AMB PLATAFORMA BASCULANT PER A LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE VIC, anunciat al
BOPB de data _____, al DOGC de data _______ i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Vic, faig constar que conec el plec de condicions administratives particulars i el plec de
condicions tècniques que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, i em
comprometo a portar a terme l'objecte del contracte, amb subjecció als esmentats plecs amb
les següents condicions :
Preu net sense IVA: .................................................. €
21% d’IVA ..................................................................€
Preu total inclòs el 21% d’IVA ..................................€
(S’han d’expressar clarament les quantitats en lletres i en xifres)

(Lloc i data)

Signatura.”

(*) El preu ofert no podrà superar l’assenyalat en la clàusula 4a. del plec de Clàusules administratives
particulars regulador d’aquesta contractació.
(**) En cas de discordança en les quantitats indicades prevaldrà l’import en euros indicat en lletres.

B) Millora en l’increment del període de garantia de ..................... anys sencers

(S’ha d’expressar clarament la quantitat en lletres i xifres)
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ANNEX III
PROPOSTA TÈCNICA MÍNIMA.
REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS (Sobre B)
Vehicle totalment elèctric
Càrrega Útil Mínima de 1.000 kg.
Velocitat màxima de desplaçament de 50 km/h
Motor elèctric superior a 10 kWh de potència
Bateries de liti recarregables sense efecte memòria.
Presa de càrrega Standard tipus Schuko 220~250V.
Garantia de càrrega equivalent a 5 anys una càrrega diària (1500 cicles
de càrrega)
Autonomia mínima de 80 Km.
Canvi automàtic de dues velocitats endavant i una enrere
Caixa oberta, basculant i amb alces d’alçada mínima d’1300 mm, i
amplada mínima de la caixa de 1440 mm. I llargada de 2350 mm. (mides
interiors, que permeten la càrrega de contenidors CP 1100 litres)
Tendal enrotllable per posar sobre la caixa
Cabina de dos places amb cinturons de seguretat de 3 punts.
Fre elèctric amb recuperació d’energia.
Llum i avís sonor de marxa enrere.
Far giratori homologat
Aire condicionat.
Dispositiu de localització GPS. Per raó de gestió de software es
subministrarà pel proveïdor habitual de Vialnet Vic SL.
Instal·lació a la cabina del vehicle del corresponent extintor homologat
subjectat segons normativa vigent.
Carrosseria i xassís tractats amb tractament anticorrosiu
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SI

NO

ANNEX IV
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOBRE B
1. Criteris subjectes a la ponderació automàtica (Sobre B)
1.1 Proposta econòmica

-

Preu expressat en Euros

ó =

%  

%   à       



55

Econòmica

55

Punts

Tècnica

15

Punts

Tècnica

10

Punts

Tècnica

10

Punts

Tècnica

5,5

Punts

% baixa concursant = (1-( preu ofert / preu licitació ))*100
1.2 b.

-

Criteris de valoració qualificables automàticament:

Millora en el termini de lliurament expressat en setmanes
ó =

%  ó    
%  ó     é   

15

% de reducció = 1-(12 – (núm. de setmanes de reducció/12))*100

-

Preu tancat de les revisions de manteniment periòdiques
expressat en Euros

ó =
-

  é  ò       
10
    ᇱ      ü ó

Millores en els terminis de garantia expressat en setmanes
(no inclou bateries)
ó =

% ó  
%     é   

10

% d’ampliació = (1-(52 – núm. de setmanes d’ampliació) / 52)*100

-

Proximitat de taller autoritzat per a les reparacions expressat
en Km.

݅ܿܽݑݐ݊ݑó =

  é          
′

5,5

         ü ó

-

Equip de radio

millores

2

Punts

-

Equip telèfon mans lliures bluetooth

Millores

2

Punts

-

Fundes seients i catifes

Millores

0.5

punts
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