PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
PER
AL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE CÀMERES
DE VÍDEO VIGILÀNCIA PER RECONEIXMENT DE MATRÍCULES I GESTIÓ D’AVISOS,
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS CONNECTADES EN XARXA A LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE
SENTMENAT ( Exp. Gestiona 1175/18 ).
Procediment d’adjudicació:
Tramitació :
Entitat convocant:

Obert simplificat
Ordinària
Ajuntament de Sentmenat

I.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I CONDICIONS CONTRACTUALS
1. Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte és regular el subministrament i instal·lació, i manteniment d’un
sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la
infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament.
És a dir, la posada en marxa d'un sistema d’enregistrament òptic de control que permeti la
identificació automàtica i permanent de vehicles, amb unitats de captura autònomes, per
poder captar les matrícules de tots els vehicles i disposar d’un sistema d’alertes per a
vehicles d’interès policial que faciliti la intervenció proactiva de la policia local i la investigació
reactiva davant d’actes delictius, així com d’un sistema de càmeres de trànsit que ajudin a la
policia local a valorar les diferents situacions d’entorn a punts estratègics del municipi de
Sentmenat.
El sistema ha de permetre la gestió íntegra, que inclogui el manteniment correctiu i evolutiu
de tots els entorns i sistemes de mobilitat i seguretat viària, així com tenir capacitat per
créixer i adaptar-se fàcilment a nous entorns tecnològics i solucions en l´àmbit de la
seguretat viària i mobilitat.

•35120000-1 (sistemes i dispositius de vigilància i seguretat)
•35125300-2 (càmeres de seguretat)
•34996000-5 (equip de control, seguretat o senyalització per a carreteres)
De conformitat amb l’informe emès pel Cap de la Policia Local, atès que es proposa el
subministrament d’un sistema d’enregistrament òptic i que els aparells que s’instal.laran
( maquinària ) i el programari informàtic de control i gestió ha de ser del mateix
integrador/distribuïdor, així com el manteniment posterior, no es preveu la creació de lots per
aquest contracte.
2. Òrgan de contractació i responsable del contracte
Per raó de la quantia del contracte, és l’Alcaldia l’òrgan competent d’aquesta contractació,
en exercici de les facultats que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la LCSP. Tot
això sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes facultats i competències,
d’acord amb l’article 61 de la LCSP.
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La classificació de l’objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes
Públics) és la corresponent als:

Per tractar-se d’un contracte que afecta a la seguretat ciutadana, les facultats del
responsable del contracte seran exercides pel Cap de la Policia Local.
3. Naturalesa del contracte
Aquest contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1a) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i es tracta d'un contracte mixt, d'acord amb el
que estableix l'article 18 de la mateixa Llei per contemplar prestacions del contracte de
subministrament i de serveis, sent la prestació de subministrament la principal, per la qual
cosa s'aplica el contracte de subministrament segons l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i es regula en els seus articles 298 al 307, així
com en el 187 i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de Contractació de les Administracions Públiques.
4. Procediment d’adjudicació
El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, previst i regulat a l’article
159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/EU i 2014/24/EU de 26 de febrer de 2014 i, en conseqüència, la seva
adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que tingui una millor relació qualitat-preu en
benefici dels interessos municipals, tenint en compte els criteris bàsics de selecció establerts
a la clàusula corresponent, d'acord amb l'estipulat a l'art. 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
5. Normativa aplicable

-

Pel present Plec de condicions.

-

Pel Plec de prescripcions tècniques.

-

Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

-

Pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

-

Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgent en matèria de contractació
pública.

-

Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya.

-

Pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

-

Per les restants normes de Dret Administratiu, amb caràcter supletori.

-

En defecte d'aquest últim, per les normes del Dret Privat.

6. Durada del contracte
La durada màxima del contracte serà de 4 mesos pel subministrament i de 4 anys pel
manteniment comptats a partir de la formalització.
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El present contracte es regirà:

L’Ajuntament no serà responsable de la custòdia dels béns que s’han de subministrar durant
el període que va entre la entrega i la seva instal·lació total i definitiva i, per tant,
l’adjudicatari no tindrà cap dret d’indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats als mateixos durant aquest període.
7. Condicions contractuals
La prestació s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el de Prescripcions
Tècniques, que seran part integrant del contracte.
El termini de garantia serà de dos anys.
8. Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental
Als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, els licitadors hauran de tenir en consideració les següents estipulacions a l’hora
de presentar les seves propostes:
-

L’adjudicatari s’assegurarà que els serveis objecte del contracte es desenvolupin
respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i la Unió Europea,
o de l'Organització Internacional del Treball.

-

La present licitació es farà respectant les provisions contingudes a la Convenció de
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els
criteris d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

-

En tota la documentació, publicitat, imatge o material que han d'aportar els licitadors,
o que siguin necessaris per a l'execució del contracte, s’ha de fer un ús no sexista
del llenguatge, s’ha d’evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o
estereotips sexistes i s’ha de fomentar amb valors d'igualtat la presència equilibrada,
la diversitat i la corresponsabilitat.

-

Clàusula de transparència general.- L'adjudicatari resta obligat a informar de les
retribucions que perceben els càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa
vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques
supera el 25% del volum general de l'empresa.

-

Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a
facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals
resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la
publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, amb relació a
la prestació contractada.

-

Clàusula de transparència col·laborativa.- L'adjudicatari resta obligat a facilitar a
l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades
amb el sector públic.

-

Clàusula de bon govern.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta
èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les seves
possibles formes. En aquest sentit –i al marge d'aquells altres deures vinculats al
principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les
regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva
activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:
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L’obligació de l’adjudicatari a cumplir durant l’execució del contracte les normes i
condicions del conveni col.lectiu d’aplicació.

o
o

o
o

o
o
o

Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
No sol·licitar directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin com a objectiu restringir o
falsejar la competència, o que puguin produir l'efecte d'impedir-la, com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes
de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes,
etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de
la legalitat vigent.
Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

-

Clàusules de transparència fiscal o activitats il·lícites de les empreses: Clàusula
sobre l'activitat financera de les empreses.- L'empresa contractada declara que ni
ella ni les empreses subcontractistes o empreses filials o interposades no efectuen
operacions financeres contràries a la normativa tributària, en paradisos fiscals o en
països que no tinguin normes sobre control de capitals (segons la llista de països
elaborada per l’Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic (en
endavant OCDE) o la Comissió Europea o avalada per aquestes institucions o, si no
n’hi ha, per l'Estat espanyol).

-

Clàusules de transparència fiscal.- Els contractistes i els subcontractistes, incloses
les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen a
executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es
puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals
establerta per l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de
les empreses filials.

-

L’adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en materia
medioambiental.

II.- PRESSUPOST
PRESSUPOSTÀRIA.

BASE

DE

LICITACIÓ,

VALOR

ESTIMAT

I

PARTIDA

1. Sistema de determinació del preu i pressupost màxim
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà a un tant alçat, essent el seu
import màxim a efectes de licitació de 47.550,00 €, IVA exclòs. ( 57.535,50 €, 21% d’IVA
inclòs)
2. Valor estimat del contracte
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o

El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic és de 47.550,00 € segons el següent detall:
a) El valor estimat per l’adquisició, instal·lació, configuració, posada en marxa i
legalització davant de la CCDVC ( Comissió de control de dispositius de
videovigilància de Catalunya) del contracte es correspon amb la quantia de 35.550 €,
IVA exclòs.
b) El valor estimat pel contracte de manteniment que consta a les clàusules
tècniques és de 12.000 € iva exclòs.
El pressupost base resultant de la licitació, contemplant ambdues partides es queda fixat en
47.550 €, IVA exclòs. (57.535.50 € iva inclòs)
Les ofertes dels punts a i b d’aquest paràgraf s’han de especificar individualment.
L’Impost sobre el Valor afegit (IVA), haurà d’aparèixer en l’oferta com partida independent,
segons l'art. 139.4 de la LCSP.
a) En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de
7.465.50 € pel subministrament de les vídeo càmeres, instal·lació, configuració,
posada en marxa i legalització davant de la CCDVC ( Comissió de control de
dispositius de videovigilància de Catalunya).
b) En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de
2.520 €. pel contracte de manteniment.
3. Finançament del contracte i existencia de crèdit
L'obligació econòmica que per a l'Ajuntament es derivi del compliment d'aquest contracte
serà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal del 2018
100-132-62301 i el manteniment 100-492-21600.

Aquest contracte restarà condicionat, durant la seva vigència, a l’existència de crèdit
suficient a cada exercici pressupostari.
L'òrgan administratiu encarregat de la comptabilitat municipal és la Intervenció.
4. Despeses transport, tributs i d’altres.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no
solament el preu dels béns, sinó també les despeses de transports, instal·lació i totes
aquelles que es produeixin fins a la posada en funcionament dels equips a les respectives
ubicacions que l’Ajuntament designi, els tributs que li siguin d'aplicació segons les
disposicions vigents, a excepció de l'IVA, que figurarà en quantitat apart.
5. Forma de pagament
El pagament de les prestacions o subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts
per l'Ajuntament s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament conformada, i acta
de recepció quan sigui procedent.
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Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost aprovat per l'Administració.

A la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents punts que preveu l'apartat segon de la Disposició
Addicional Trenta-Dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.
El contractista haurà de presentar la factura en el registre electrònic de l’Ajuntament de
Sentmenat en el termini de 30 dies des de la data de la prestació. La factura s'ha de
presentar en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el punt General d'accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
D'acord amb el que estableix l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats
amb el que disposa el contracte, sense perjudici del que estableix l'en l'apartat 4 de l'article
210, i si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del compliment del dit termini de
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura
electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu
de les mercaderies o la prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats, dins dels trenta dies següents al
lliurament de les mercaderies.
6. Factura electrònica

No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura hi figuri el número d'expedient 1175/2018.
Més informació a la web de l'Ajuntament de Sentmenat: http://web.sentmenat.cat/
7. Notificacions electròniques
Les notificacions es duran a terme de manera electrónica. Per aquest motiu els licitadors
hauran de fer constar a l’ Annex 1 la designació de les persones autoritzades a rebre les
notificacions i indicar el correu electrònic on rebre-les.
Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent:
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Es obligatori l'ús de la factura electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de creació del registre
comptable de factures en el sector públic.

III. EMPRESES LICITADORES, DOCUMENTACIÓ I OFERTES
1. Empreses licitadores.Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional en la data final de presentació d’ofertes.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en
compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d'acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de l’eventual classificació, en el seu cas, de
la persona jurídica dominant, sempre que aquesta acrediti que efectivament disposa dels
mitjans de les esmentades societats necessaris per a l'execució dels contractes.
Així també, podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic. Cadascun dels empresaris que componen l’agrupació haurà
d'acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència les clàusules
següents, havent d’indicar, en document privat, els noms i circumstancies dels empresaris
que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant l’Ajuntament i
que assumeixin el compromís de constituir-se en Unió Temporal de Empreses (art. 24 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques). L’esmentat
document haurà d'estar signat pels representants de cada una de les empreses components
de la Unió.

-

Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té capacitat
jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen en l'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i concordant en
el Reglament general, aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.

-

Que l’empresa compleix amb el contingut de les clàusules previstes al punt I.8 del
present plec.

-

Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir
l'activitat.

-

Que l’empresa no té amb l’ajuntament cap tipus de deute de naturalesa tributària o
via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en període voluntari.

-

En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió expressa a la Llei
espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional de Tarragona.

-

Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

-

En relació a la solvència dels arts. 87 a 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic:
o

Solvència econòmica i financera.
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La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l'acceptació
incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i comportarà la signatura de la declaració
responsable conforme reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar
amb l’Ajuntament, que seran per a aquesta licitació, les següents:

Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en
l'àmbit a què es refereix el contracte, per import igual o superior a una vegada
i mitja al valor estimat del contracte.


Solvència professional i tècnica
El licitador haurà d’acreditar la solvència professional i tècnica necessàries
per a desenvolupar el subministrament i servei que s’estan licitant, això vol dir
tenir els estudis, cursos, experiència, etc... que siguin necessaris per
desenvolupar les tasques d’execució del Contracte que s’està licitant.
Els mitjans d’acreditació de la solvència professional i tècnica seran els
següents:
a. Relació dels principals subministraments i serveis realitzats en els
últims tres anys (art. 89 LCSP) que inclogui import, dates i destinatari,
públic o privat, d’aquests. Els subministraments i serveis efectuats
s’acreditaran* mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Mínim: En aquesta relació hi han de constar treballs/serveis de
característiques similars a l’objecte de contracte, segons
s’especifiquen a continuació:
Demostrar l’experiència en un mínim de 10 municipis pel que fa a la
preparació i tramitació d’expedients amb la Comissió de Control de
Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC).
Demostrar l’experiència en un mínim de 10 municipis pel que fa a la
instal·lació de sistemes de Circuit Tancat de Televisió (CTTV) via IP.
Demostrar l’experiència en un mínim de 10 municipis pel que fa a la
instal·lació de sistemes ALPR per lectura i reconeixement alfanumèric
automàtic de plaques de matrícula, vinculació a bases de dades de
vehicles d’interès policial i sistemes d’avís automàtic de deteccions
positives.
Mitjà d’acreditació: Inscripció en el Registre General d’Empreses de
Seguretat del Ministeri d’Interior o en el Registre especial d’empreses
de seguretat de Catalunya.
b.- Homologació: Disposar de l’habilitació empresarial o professional
per realitzar les activitats objecte de contracte. Homologació com a
8
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o

El mitjà d'acreditació seran els comptes anuals aprovats i dipositats en
el Registre Mercantil, si l'empresa hi estigués inscrita; en cas contrari,
pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrita. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis mitjançant llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

empresa de seguretat privada,
dedicada a la instal·lació i
manteniment d’aparells, dispositius i sistemes de seguretat connectats
a centrals receptores d’alarma.
c.- Adscriure els mitjans personals que hi dedicarà i que, en particular,
haurà de comprendre els següents:




Un Director de Projecte.
Un Enginyer de Camp.
Dos Tècnics Instal·ladors.

A continuació es descriuen els requeriments mínims per a cada perfil
demandat:
Director de Projecte: Amb estudis a nivell de grau universitari
d’enginyeria de telecomunicacions o d’enginyeria industrial o
equivalent, o acreditació mitjançant l’experiència adquirida o per altres
estudis o cursos del nivell de coneixement exigit en l’àrea objecte de la
seva feina com a consultor (organització, sistemes, seguretat, qualitat,
formació, gestió de projectes, enginyeria del software, etc.).
Experiència de més de 5 anys en la direcció i gestió de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC.

Enginyer de Camp: Titulació universitària d’estudis a nivell de grau
d’enginyeria industrial o equivalent grau mig, o acreditació mitjançant
l’experiència adquirida o per altres estudis o cursos del nivell de
coneixement exigit en l’àrea objecte de la seva feina com a consultor
(organització, sistemes, seguretat, qualitat, formació, gestió de
projectes, enginyeria del software, etc.).
Experiència de més de 3 anys en la gestió de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC.
Experiència de més d’un any en la gestió de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC, amb el contractista.
Capacitat d’interlocució a alt nivell operatiu amb els responsables
designats per l’Ajuntament.
Coneixements tècnics genèrics en tecnologies de telecomunicacions.
Tècnic de Camp :Titulació FP o similar en àrees tècnic‐administratives
i coneixements específics, acreditables, relatius a tecnologies de
sistemes de videovigilància i xarxes de comunicacions sense fils.
9
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Experiència de més d’un any en la direcció i gestió de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC, amb el contractista.
Capacitat acreditada en la gestió de recursos humans. Capacitat
d’interlocució a nivell executiu amb els màxims responsables de
l’Ajuntament o els seus responsables designats. Coneixements tècnics
genèrics en tecnologies de telecomunicacions. Coneixements dels
processos de tramitació i gestió interna, de metodologia de gestió de
projectes, així com de la normativa del sistema de la qualitat.

Certificació acreditada en les solucions dels diferents fabricants de
l’equipament que conforma el sistema de videovigilància.
Experiència de més de 2 anys en la implantació de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC.
Experiència de més d’un any en la implantació de projectes
multidisciplinaris, dins de l’àmbit de les TIC, amb el contractista.
Acreditació documental
adjudicatària mitjançant:

que

es

presentarà

per

a

l’empresa

‐ Currículums degudament signats.
‐ Còpia compulsada de la titulació requerida.
2. Documentació que han de presentar els licitadors
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en tres
sobres diferents, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions i
acompanyada de la corresponent instància.

- “SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ MILLORES TÈCNIQUES A AVALUAR MITJAÇANT
JUDICIS DE VALOR : procediment obert simplificat per a la contractació de DEL
SUBMINISTRAMENT INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE CÀMERES DE
VIDEO VIGILÀNCIA PER RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES I GESTIÓ D’AVISOS,
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS CONNECTADES EN XARXA A LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE
SENTMENAT": Haurà d'incloure la documentació per valorar en els termes previstos a
l'Annex 2, segons el mateix ordre proposat a aquest plec.
- “SOBRE NÚM. 3: OFERTA ECONÒMICA: procediment obert simplificat per a la
contractació DEL SUBMINISTRAMENT INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA
DE CÀMERES DE VIDEO VIGILÀNCIA PER RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES I
GESTIÓ D’AVISOS, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS CONNECTADES EN XARXA A
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE
SENTMENAT": Haurà de contenir model de proposta econòmica (Annex 3).
ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica. L’incompliment d’aquesta
obligació implica l’exclusió de la licitació.
10
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- “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: procediment obert simplificat per a
la contractació DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA
DE CÀMERES DE VIDEO VIGILÀNCIA PER RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES I
GESTIÓ D’AVISOS, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS CONNECTADES EN XARXA A
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE
SENTMENAT": Haurà d'incloure una declaració responsable del licitador amb el contingut al
que es refereix l'art. 159.4.c), en el benentès que el licitador a favor del qual recaigui
proposta d’adjudicació haurà d’acreditar la possessió d’aquella documentació prèviament a
l’adjudicació del contracte (Annex 1):

IV.PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
1. Perfil de contractant
En compliment del que disposa l'art. 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, les persones interessades en aquesta contractació podran accedir al perfil
de contractant que està a la pàgina web de l’Ajuntament de Sentmenat.
2. Presentació de proposicions
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 15 dies
naturals a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació, l'accés al qual podrà realitzar-se en la pàgina web:
http://www.sentmenat.cat (seu electrònica). La forma de presentació serà a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana, a la Plaça de la Vila, 1, de Sentmenat (08181), de dilluns a divendres,
en horari de l’OAC , podent ésser també enviada per correu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus dins del termini
màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant
tèlex, telegrama, fax ( 93.715.34.66 ) o correu electrònic ( smnt.secretaria@sentmenat.cat )
a l'òrgan de contractació el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. El tèlex, fax,
telegrama o correu-e haurà de contenir el títol complert del contracte, el nom i resta de
dades del licitador, la data i número de certificat de l’enviament. Sense la concurrència
d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda amb posterioritat a la data de
acabament del termini. Tot això, tal com estableix l'article 80.4 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Tanmateix, transcorreguts deu dies naturals des de la data esmentada sense haver- se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

3. La Mesa de Contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i
l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control
11
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Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició. Tampoc podrà subscriure
cap proposta en unió temporal d'empresa (UTE) quan s'hagi presentat individualment, o
figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquesta norma donarà lloc,
automàticament a la inadmissió de totes les propostes subscrites.

econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els
membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar
més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació.
La seva composició es:
President/a:
- Alcaldessa o membre de la corporació en què delegui
Vocals:
- Cap de la Policia municipal o Policia en què delegui
- Cap del departament d’informàtica o funcionari en què delegui.
- Secretari de la Corporació o funcionari en què delegui
- Interventor de la Corporació o funcionari en què delegui
Secretari/a:
-Cap de Secretaria o funcionari/a de l'Ajuntament
4. Criteris bàsics de selecció
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
es detallen a l’Annex 2 i 3 d’aquest plec.
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits
previstos a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP),
referits a l'oferta econòmica.
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, segons el que estableix l’article 149 de la
LCSP.

En cas d’empat, en aplicació dels criteris objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a
la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que es detallen, segons l’ordre
de prelació següent:
a) Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica,
tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones
treballadores fixes, al tant per cent de persones treballadores fixes amb discapacitat
en plantilla que acreditin, caldrà sumar-hi un 2%, amb la finalitat de, si s’escau, poder
fer la comparativa de manera equitativa amb el tant per cent que acrediten les
empreses amb més de 50 persones treballadores fixes.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més
avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat
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5. Clàusula de desempat

en un percentatge superior al 2 %, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de
persones treballadores fixes amb discapacitat.
b) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.
c) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre.
d) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per la igualtat efectiva de dones i homes.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig, que es
durà a terme en acte públic, prèvia la convocatòria preceptiva.
6. Obertura de proposicions
Les reunions de la Mesa de contractació queden unificades en un sol acte, amb una fase
prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.

Si, per qualsevol incidència o circumstància que es pogués produir en l'acte de qualificació
de la documentació administrativa (sobre 1), la Mesa valorés millor ajornar l'acte d'obertura
de proposicions, així ho farà saber amb fixació del dia i hora en què s'hi tornarà a reunir,
deixant constància de les actuacions produïdes en aquesta fase de qualificació, amb les
seves incidències, en l'acta que necessàriament s’haurà d’estendre o emetre pel secretari de
la Mesa.
Posteriorment, la Mesa de contractació, en acte públic que es celebrarà a les dependències
de la Casa Consistorial a les 13 hores del desè dia hàbil següent a l'acabament del termini
de presentació de proposicions procedirà a l’obertura del sobre 3, amb lectura de les
proposicions formulades avaluables a través de criteris automàtics o per aplicació de
fórmules que hagin estat admeses, per ordre de presentació, i sempre que sigui possible,
proposarà l'empresa adjudicatària d'acord amb la puntuació final que en resulti. De no ser
així, les proposicions incloses en el sobre 3, juntament amb la resta de documentació
presentada, i l’acta que s’estendrà a l’efecte, es remetran als serveis tècnics municipals
perquè emetin informe, que caldrà que sigui evacuat en el termini màxim de set dies ( en
plicació de l’art. 159.4.e de la LCSP ).
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Primerament, de manera interna i no pública, la Mesa de contractació haurà procedit a la
qualificació i anàlisis de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre 1,
així com a l'obertura de la documentació tècnica avaluable a través de judicis de valor (sobre
2), amb trasllat d'aquesta als serveis tècnics corresponents a fi i efecte que procedeixin a la
seva avaluació i emetin el corresponent informe tècnic de valoració en un termini no superior
a set dies ( en aplicació de l’art. 159.4.e de la LCSP ). Si la Mesa de contractació observés
defectes formals u omissions en la documentació general presentada, concedirà un termini
no superior a tres dies hàbils perquè el licitador els esmeni. Transcorregut aquest termini
sense que s’esmenin els defectes formals observats, la proposició serà rebutjada; si la
documentació tingués defectes substancials o deficiències materials no esmenables, es
rebutjarà la proposició.

Transcorregut aquest termini la Mesa de contractació es constituirà novament, a porta
tancada, i amb l’examen previ de les actuacions i informes que hagin estat emesos, emetrà
la proposta que consideri oportuna a l’òrgan de contractació competent per a l’adjudicació.
En aquest acte públic es donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació
general presentada pels licitadors en els sobres 1, indicant els licitadors exclosos i les
causes de l’exclusió, amb invitació als assistents per formular observacions que es recolliran
a l’acta, així com de la puntuació assignada de les proposicions avaluables mitjançant judicis
de valor presentades en el sobre 2.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i que no impedeixin conèixer
el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
En el cas que la Mesa de contractació es trobi ofertes econòmiques amb alguna errada
aritmètica, podrà admetre les proposicions si es poden deduir, amb les dades que hi figurin,
els veritables valors ofertats.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres, seran susceptibles d’impugnació mitjançant recurs d’alçada davant l’òrgan de
contractació, el Ple de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
Per la naturalesa simplificada d'aquest procediment, i d'acord amb l'art. 326.6 de la LCSP, la
mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si està present el president, el
secretari i l' interventor de la Corporació, i el secretari de la Mesa.
7. Requeriment de la documentació per a l'adjudicació.
Un cop s’hagi dut a terme l’acte públic d’obertura de sobres i a la mateixa sessió, i de
conformitat a l’ordinal quart de l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la mesa, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin als requeriments
del plec, procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes, i es procedirà a la proposta
14
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En cas de discrepància entre xifres expressades en números i en lletres, prevaldrà la xifra
en lletres, si de la resta de les dades de la pròpia oferta no es pot deduir el contrari.

d’adjudicació en favor del candidat amb millor puntuació; comprovarà en el registre oficial de
licitadors i empreses classificades que l'empresa està degudament constituïda, comprovarà
també que la signant de la proposta té poder suficient per formular l'oferta, ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la corresponent classificació i, per últim,
comprovarà que no està incursa en prohibició per contractar.
El licitador, que hagi presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, serà requerit per
l'òrgan de contractació, perquè, dins del termini de 7 dies hàbils a partir de la recepció de la
notificació de l'esmentat requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment
dels extrems a que es fa referència a la declaració responsable, i en concret, les següents
obligacions:
a) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributaries.
b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
c) Acreditació del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, amb l'aportació
de la documentació següent:
1.

Si l’empresa és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està
obligada a pagar aquest impost, haurà de presentar el document de l’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent amb l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte o l’últim rebut de l’impost, acompanyat d’una l’impost.

2. Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit a l’apartat 1 de l’article
82 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una declaració
responsable especificant el fonament legal d'excepció i el document de declaració
en el cens d’obligats tributaris.
d) Còpia de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i rebut del seu pagament
amb indicació de la cobertura que tingui establerta. Cas que la cobertura o límit
assegurat es consideri insuficient a les tasques a realitzar, haurà de complementar
aquesta garantia amb una complementària per tal de responsabilitzar-se del
contracte.
e) Justificant de constitució de la garantia definitiva.

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador retira la seva oferta, procedint-se en aquest cas a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en que hagin quedat classificades les
seves ofertes.

V. GARANTIA I MANTENIMENT
1. Garantia provisional.
Ateses les característiques del contracte s’estableix la dispensa de constituir garantia
provisional.
2. Garantia definitiva.
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
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S’entendrà que les empreses es troben al corrent quan concorrin les circumstàncies
assenyalades en els articles 13 i 14 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, 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 quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que
se celebrin a l'estranger.
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 a Espanya, que haurà de 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 les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
En cas de constituir la garantia mitjançant aval bancari o mitjançant assegurança de caució,
serà necessari que hagi estat intervingut/da notarialment
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini
de garantia obligatori i l’ofertat i compliment satisfactòriament el contracte.
S’extableix un període de garantia de 24 mesos de tota la solució implantada objecte del
present projecte, essent valorable positivament l’ampliació d’aquest termini.

Cal destacar que l’adjudicatari es farà càrrec de les tasques de manteniment tant preventiu
com correctiu, de tots els elements instal·lats (maquinari, programari, llicències,...) durant tot
el període de contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i transcorregut dos anys des de la data de l’acta de recepció de la
plataforma, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
3. Devolució i cancel·lació de les garanties
La devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb el que disposen
els articles 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 65.2 i
3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Aquest termini començarà a comptar des de la data de l’acta de recepció de la plataforma,
una vegada finalitzada la implantació i la formació efectiva.

Si durant el període de garantia que és de 2 anys més els anys ofertats, s’acredités
l’existència de vicis o defectes en el subministrament, tindrà dret l’Ajuntament a reclamar a
l’empresari la reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.
Així també, si l’Ajuntament estimés, durant el termini de garantia que els béns no són aptes
per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats en ells i imputables a
l’empresari, s’estarà al que disposen l'article 305 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Un cop finalitzat el període de garantia sense que l’Ajuntament hagi formalitzat algun dels
inconvenients o la denuncia a què es refereix l'article 305 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, el contractista quedarà exempt de
responsabilitat per raó dels béns subministrats i es procedirà a la devolució de la garantia.

VI. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. Adjudicació
L’adjudicació del contracte es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà
de la finalització del termini de presentació de les ofertes, i dins del cinc dies naturals
següents a la recepció de la documentació, mitjançant resolució motivada que es notificarà a
l’adjudicatari i la resta d’interessats i es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,
segons art. 159.4 de la LCSP.
2. Formalització

El contractista, a més a més del contracte, haurà de signar el Plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que integraran en un tot el
contracte objecte de la present licitació.
3. Conseqüències de la no formalització
Quan, per causes imputables a l'adjudicatari, no s'hagi formalitzat el contracte dins el termini
indicat, l'administració podrà exigir en concepte de penalitat l’import del 3% del pressupost
base de la licitació, IVA exclòs, que es farà efectiu, en cas que s’hagi constituït, contra la
garantia definitiva.
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació Sector Públic.

VII. OBLIGACIONS ESSENCIALS DELS CONTRACTANTS
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el
contractista està obligat a:
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La formalització del contracte s'efectuarà en document administratiu dins el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, i és títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el
contracte s'elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.

a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació.
c) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el pla de seguretat i salut.
d) El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
e) Al compliment del termini d’execució del contracte i dels seus terminis parcials fixats
per l’Administració. Si arribat el termini de qualsevol dels aplaçaments esmentats, el
contractista hagués incorregut en mora per causes que li siguin imputables,
l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats econòmiques. Aquestes tindran la quantia econòmica determinada en els
plecs i amb el seu defecte el que estableixen els arts. 192, 193 i 194 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En tot cas, la pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir dret l’Administració, originats
per la demora del contractista Si els retard fos produït per motius no imputables al
contractista, s'estarà al que disposa l'apartat 2 de l'art. 195 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
f)

Altres obligacions que es derivin de l'objecte i causa del contracte i de les altres
disposicions legals aplicables.

g) Confidencialitat de la informació. L’accés, per part del contractista, a les dades
necessàries per a l’execució del contracte no té la consideració de comunicació de
dades i restarà subjecte a les condicions que s’assenyalen a continuació:

2. Tractar les dades conforme a les instruccions que rebi de l’Ajuntament de
forma confidencial i reservada, en cap cas les cedirà ni en farà difusió,
publicació o utilització per a finalitats diferents de les necessàries per al
compliment del contracte. L’obligació continuarà vigent un cop el contracte
hagi arribat al seu termini. En aquest cas, arribada l’extinció contractual, les
dades de caràcter personal i el suport on hi constin, si s’escau, s’hauran de
lliurar a l’Ajuntament.
3. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions que es previnguin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en
especial, el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de Protecció de Dades
(RGPD), així com la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, i el seu Reglament, aprovat per RD
1720/2007, de 21 de desembre, en tot allò que no el contradigui.

VIII. DRETS DE L'ADJUDICATARI I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT.
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1. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte.

a) L'Ajuntament estarà subjecte a totes les obligacions que es derivin naturalment de
l'objecte i de la causa del contracte i a totes les altres que es derivin de la normativa
vigent.
b) L'empresa adjudicatària tindrà dret a l'abonament del preu del contracte.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per
l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al
contractista de l'obligació del seu compliment.

IX. PENALITATS
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i dels terminis
parcials fixats per l’Ajuntament. Si arribat el final de qualsevol dels terminis esmentats, el
contractista hagués incorregut en mora per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament
podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats econòmiques.
Aquestes tindran la quantia determinada en l'article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a que pugui tenir dret l’Ajuntament, originats per la demora del
contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa
l’apartat 2 de l’art. 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de
l’Ajuntament.
L’import de les penalitats per demora es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la
garantia de conformitat amb el que disposa l’art. 99 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

La recepció es realitzarà en els termes i amb les formalitats establertes als articles 210 i 300
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Si els béns no es troben en estat de rebuts es farà constar així a l’acta de recepció i es
donaran instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o
precedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.
XI. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
1. Modificació
Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies de l’article
205 de la LCSP. El procediment de modificació serà el previst a l’article 207 de la LCSP i als
articles 97 i 102 RGLCAP.
2. Resolució
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X. RECEPCIÓ

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 306 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i així també en les condicions i amb els efectes assenyalats a l'article 307 de la
Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
També serà causa de resolució del contracte l'incompliment per part de
l'empresari/adjudicatari del deure d'afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que
contracti en l'execució del servei.
3. Interpretació
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
4. Qüestions litigioses
L'òrgan de contractació competent resoldrà les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius i els seus acords
posaran fi a la via administrativa.
Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la tramesa de les notificacions d’aquesta resolució als
licitadors, en els termes que estableixen l’article 44 i següents de la Llei 9/17, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Alternativament a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, els
interessats que ho considerin oportú podran interposar el recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot aquell que intervingui directament o indirectament en la contractació pública de
l'Ajuntament de Sentmenat haurà d'ajustar la seva activitat als principis de legalitat, principi
de satisfacció de l'interès públic, principi d'utilització estratègica de la contractació pública,
principis d'eficàcia i eficiència, principi de promoció de la transparència i de l'accés a la
informació, principi d'incorporació de la dimensió ètica en la contractació pública, principi de
lideratge institucional i principi de cooperació institucional
XII.RESPONSABILITAT EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. Risc i Ventura
L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà dret
a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 197
de LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip
adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions
raonables per part del contractista.

20

Codi Validació: 77JNASMF4LJCGYAFYTNQ3QJP5 | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 29

5. Principis i valors ètics recomanables en la contractació pública.

2. Cessió i subcontractació
L'adjudicatari solament podrà cedir i subcontractar vàlidament els drets i obligacions que
neixin del contracte, mitjançant l'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 214 i 215 de la LCSP.
3. Indemnització de danys i perjudicis
El contractista serà responsable durant l'execució del contracte de tots els danys i perjudicis
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o
d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres.
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.
Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de la LCSP, l'obligació d'indemnitzar
els esmentats danys que s'originin a tercers.
4. Règim de faltes i sancions contractuals
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel
contractista, l'Ajuntament pot compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de
sancions, o acordar-ne la resolució
5. Infraccions en l'execució del contracte
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi la resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar sancions que seran qualificades
de molt greus, greus o lleures i que seguidament es relacionen:
A) Seran infraccions molt greus:
2) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
3) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de les
condicions establertes.
4) L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
5) La cessió, sots-arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessació de la
prestació del servei sens que hi concorrin les circumstàncies legals que la legitimin.
6) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l'Ajuntament,
relatives a l'execució del contracte.
7) La no utilització dels mitjans mecànics i/o humans ofertats.
8) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decoro.
9) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a
tercers.
10) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
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1) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

11) Reiteració en la comissió de faltes greus.
B) Seran infraccions greus:
1) Tractes incorrectes amb els usuaris.
2) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no
impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions fixades
en el present Plec de condicions.
5) La no sistemàtica prestació defectuosa o irregular del servei.
6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social.
7) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals
8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització del
servei
9) L’incompliment de les previsions ètiques, socials o mediambientals recollides a la
clàusula I.7 del present Plec.
10) Reiteració en la comissió de faltes lleus.
C) Seran d'infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin
d'alguna manera les condicions establertes en aquest Plec de condicions, sempre que siguin
en perjudici lleu del servei.
6. Sancions per incompliment del contracte
A) Per les infraccions qualificades de molt greus:

2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de fins el 10% de l'import d'adjudicació,
podent donar lloc a la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació
aplicable.
B) Per les infraccions qualificades de greus:
1) Si consistissin a deixar de prestar un servei obligatori o produeixin un dany avaluable
econòmicament: multa pel valor del triple del servei deixat de prestar o del dany produït.
2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de fins el 5% de l'import d'adjudicació.
C) Per les infraccions qualificades de lleus: amb advertència i amonestació quan sigui la
primera vegada, i multes de fins al 2,5% de l'import d'adjudicació, les consecutives.
D) Quant la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per tres
infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per: rescissió del
contracte, incautació de la garantia i indemnització per danys i perjudicis.
7. Procediment per a la imposició de les sancions
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1) Si consistissin a deixar de prestar un servei obligatori o produïssin un dany avaluable
econòmicament: multa pel valor del quàdruple del servei deixat de prestar o del dany
produït.

A) La imposició de sancions es realitzarà per acord de l'òrgan de contractació, prèvia
incoació d'expedient administratiu, i donant la corresponent audiència al contractista.
B) En el supòsit de faltes lleus, serà suficient Decret d’Alcaldia, sense necessitat d'iniciar
procediment sancionador.
C) En tot cas, es donarà audiència al contractista i, quan correspongui a l'entitat avalista,
per un termini mínim de 10 dies, perquè pugui formular al·legacions dins de deu dies
hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
D) La resolució de l'expedient la farà l'òrgan que tingui atribuïda la competència respecte
del tipus de falta de que es tracti.
E) L'import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat per l'Ajuntament, dels
pagaments que es realitzin a favor de l’adjudicatari per l'execució del servei, o bé, podrà
imputar-se a la garantia definitiva. En aquest cas, l'adjudicatari, a requeriment de la
Corporació i en el termini que aquesta indiqui, incrementarà l'import fins cobrir la totalitat
de la garantia.
XIII. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ ALS LICITADORS NO ADJUDICATARIS
Conforme estableix l'art. 87 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les
proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el
contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que se n'hagi
interposat, la documentació que s'adjunta a les proposicions restarà a disposició dels
interessats.
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En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, l'ajuntament romandrà facultat per a
procedir a la destrucció total o parcial de la documentació aportada, un cop hagi
transcorregut un any des de l'acord d'adjudicació, i sempre que aquest sigui ferm. La
destrucció dels esmentats documents s'efectuarà de conformitat amb els criteris establerts
per la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació.

ANNEX 1
SOBRE 1: declaració responsable del licitador amb el contingut al que es refereix l'art.
159.4.c), d’acord amb el següent model:
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
"En/Na ....................................................................., amb NIF núm........................, en nom
propi
(o en representació de l'empresa ........................................, amb CIF núm.....................,
domiciliada a ....................................................... carrer .......................................................
núm......................), manifesta:
a. Que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a la
contractació del subministrament d’un sistema de seguretat ciutadana al municipi.
b. Que reuneix totes i cadascuna de les condicions d'aptitud per a contractar amb el sector
públic, conforme estableixen els arts. 65 i 84 de la LCSP.
c. Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec
d. Que no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració
establertes a l'art. 71 i 85 de la LCSP.
e. Que es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb l'Ajuntament de
Sentmenat.
f. Que compleix amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
g. Que compleix amb les obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya).
Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empreses classificades del
Estado)
No està inscrit/a en el RELI o ROLECE
h. es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar dita circumstància,
24
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h. Que:

per escrit, a l'Ajuntament de Sentmenat per tal de fer la modificació corresponent o revocar
l’autorització de notificació electrònica.
j. que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest
Ajuntament, la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella d'altra
acreditativa del compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà per al
supòsit que resultés adjudicatari.
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Lloc, data i signatura del/de la licitador/a."

ANNEX 2
Sobre 2: Criteris que depenen d’un judici de valor ( 25% )
Valoració tècnica de la solució proposada. Es valorarà la millor proposta a nivell de disseny
(arquitectura, comunicacions, sistema ALPR i programari de gestió), garantia de qualitat i
escalabilitat i garanties d’evolució de futur per tal d’anar incorporant noves funcionalitats
d’acord amb les necessitats i la planificació de la instal·lació: Es valorarà la planificació de la
instal·lació per tal de garantir el millor funcionament i encert en la lectura de les matrícules i
el manteniment d’incidències i avaries. Es valoraran els recursos destinats al manteniment, i
a la gestió d’incidències i averies, així com el temps de resolució d’avaries que, en cap cas,
pot ser superior al màxim establert en aquest plec, (fins un màxim de 20 punts).
Es valoraran les millores que cada licitador aporti sempre que aquestes siguin sobre els
elements de seguretat, tant licitats com existents, i aquest Ajuntament les consideri
necessàries. (fins un màxim de 5 punts)
Els criteris en base als quals es proposarà l’adjudicatari són els que resulten del següent
barem de puntuació:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR, FINS A UN MÀXIM DE 25 PUNTS.
B.1) Per la millor proposta tècnica fins a 20 punts.

-

Programari : usabilitat de la plataforma, escalabilitat i possibilitats d’ampliació,
flexibilitat i adaptabilitat i sincronització i integració entre la plataforma software, la
plataforma de gestió i la gravació de vídeo. Idiomes del mateix (fins a 10 punts).

-

Disseny : arquitectura, comunicacions, característiques i qualitat tècnica dels equips
a subministrar (fins a 1 punts).

-

Planificació de la instal·lació, legalització i posada en marxa per tal de garantir el
millor funcionament i encert de l’objecte del contracte (fins a 1 punts).

-

Planificació del servei de manteniment : registre d’incidències, històric del servei,
report anual (fins a 1 punts).

-

Garanties d’evolució de futur per tal d’anar incorporant noves funcionalitats d’acord
amb les necessitats del sector (fins a 1 punts).

-

Integració amb els sistema actual de CTTV (fins a 5 punts).

-

Automatització en la tramitació de sancions: De cara a possible escalabilitat en
prestacions de futur, es valorarà la possibilitat de connexió i funcionament del
sistema amb el servei de sancions de la Diputació de Barcelona mitjançant l’agent
operador. (fins a 1 punts).

B.2) Per les millores fins a 5 punts. Es valoraran les millores que cada licitador aporti sempre
que aquestes siguin sobre els elements de seguretat, tant licitats com existents, i aquest
Ajuntament les consideri necessàries.
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Es valorarà :
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En relació a la presentació de diverses opcions amb diferents marques o models que
reuneixen les característiques tècniques relacionades en els plecs, es permet aquesta
casuística sempre i quan cada una d’elles vingui correctament especificada i diferenciada
tant en el sobre número dos (criteris que depenen d’un judici de valor) com en el sobre
número tres (criteris avaluables de manera automàtica).

ANNEX 3
Sobre 3:
A ) CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA, FINS A UN MÀXIM DE 75
PUNTS ( 75 % )
A.1) Per a la valoració de l’oferta econòmica fins a 20 punts. S’aplicarà la fórmula següent:
P = (16 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
A.2) Fiabilitat del sistema. Partint del mínim del 95% en fiabilitat en la captura de matrícules,
exigit en aquests plecs, es valorarà en 3 punts cada punt extra de fiabilitat fins a un màxim
de 15 punts.
A.3) Per ampliació del termini de garantia dels equips subministrats fins a 14 punts. Per un
any de garantia extra integral de tots els equips s’atorgaran 3 punts; tenint en compte que
per llei es parteix que dos anys de garantia ja hi van inclosos, és a dir, una proposta de
garantia de 4 anys inclourà els 2 anys de garantia obligada + 2 any de garantia addicional.
A.4) Per a la valoració de l’oferta de manteniment anual fins a 10 punts, s’aplicarà la formula
següent:
P = (4 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
A.5) Per cada any de manteniment inclòs, que proposi l’empresa licitadora s’atorgaran fins a
un 16 punts, segons característiques previstes als plecs tècnics
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
(SOBRE 3)
En/Na ........................................, amb NIF núm. ............................. i domicili a
........................, en nom propi (o en representació de !'empresa ............................, amb
CIF núm................... i domicili a ..........................),

1. Que estic assabentat/ada de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat amb varis criteris d'adjudicació, de de les clàusules administratives particulars,
de les prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació i del contingut del
projecte tècnic.
2. Que accepto íntegrament les clàusules esmentades i el projecte, i em comprometo a
la seva execució per la quantitat total de ............................. (inclòs I'IVA) (en lletres i
números) (............... € exclòs I'IVA), segons el següent desglòs
a)El valor estimat per l’adquisició, instal·lació, configuració, posada en marxa i legalització
davant de la CCDVC ( Comissió de control de dispositius de videovigilància de Catalunya)
del contracte es correspon a la quantia de......... €, IVA exclòs.(.............€ IVA inclòs)
b)El valor estimat pel contracte de manteniment anual proposat és ............... €.iva
exclòs(.............€ IVA inclòs).
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Manifesto:

3. Ofereixo ......... anys de manteniment segons les característiques de les clàusules
tècniques
4. Que adjunto el pressupost detallant les partides recollides en el projecte tècnic,
l'amidament del mateix i el preu unitari de cada una proposat pel licitador. Aquest
pressupost detallat per partides i preus unitaris serà incorporat al contracte i per tant,
l'adjudicació anirà referida en aquest detall ofertat i serà la base de les corresponents
certificacions d'obra.
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(Lloc, data i signatura del licitador)

