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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES «XARXA SANEJAMENT
D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A
XARXA
GENERAL»
PER
PROCEDIMENT
NEGOCIAT
SENSE
PUBLICITAT.
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació del contracte
1.
El present contracte té per objecte l’execució de les obres descrites i detallades en el
projecte anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS
GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», redactat per AQURB-2005, SLP, amb
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, aprovat per Decret de l’Alcaldia
159/2017, d’11 d’abril, a executar per tal d’abordar de forma integral l’adequació de les
infraestructures de la via pública citada. El citat projecte consta de memòria i annexes, plànols,
plec de prescripcions tècniques particulars, mesuraments i pressupost, EBSS i Estudi geotècnic dels
terrenys.
Tots els documents que constitueixen el projecte tècnic de l’obra a executar tenen caràcter
contractual, quedant integrats i formant part del present Plec, i, en conseqüència, sent igualment
de compliment obligatori.
2.
Naturalesa del contracte. Procedeix qualificar el present contracte, de conformitat
amb l’article 19.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), com un contracte de caràcter
administratiu, qualificant-se concretament com un contracte d’obres definit en l’article 6 del
mateix text legal, i li serà d’aplicació el que disposen els articles 229 i següents del mateix text
legal, i en els articles 139 i següents 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 (RGLCAP).
3.

La codificació del contracte (CPV) és la següent:

segons el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que
modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova
el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la
revisió del CPV.
4.
Les necessitats a satisfer amb el present contracte, als efectes de l’article 22 TRLCSP, es
descriuen detalladament en la memòria del projecte d’obra, entre les quals podem assenyalar
millorar les infraestructures municipals amb la construcció de la xarxa municipal de sanejament
d’aigües pluvials en el C/ Sanchis Guarner, en coordinació amb el projecte anomenat «Adequació
d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari» subvencionat a
l’empara del PPOS 2016-2017, per adequar, en definitiva, les actuacions urbanes existents en una
zona residencial de la població.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment d’adjudicació.
La forma d’adjudicació del contracte d’obres anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES
PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL» serà el
procediment negociat sense publicitat, regulat pels articles 169,170,171 i 177.2 TRLCSP,
tramitació ordinària, en el qual l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l’òrgan
de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del
contracte amb un o varis d’ells.
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«45232130-2 Treballs de construcció de canalitzacions d’aigües pluvials»

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a dir, serà
necessària la sol·licitud d’ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de
l’objecte del contracte, sempre que això siga possible.
CLÀUSULA TERCERA. Consulta de l’expedient. Perfil de contractant.
El present plec de clàusules administratives junt amb la resta de documents que integren
l’expedient estaran disponibles per a la seua consulta en l’Ajuntament, fins al moment en què
finalitze el termini de presentació de proposicions.
Així mateix, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seua activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, este
Ajuntament compta amb el perfil de contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions
que es regulen en la pàgina web següent: http://www.simat.org/index.php/ajuntament/perfil-delcontractant.
CLÀUSULA QUARTA.Valor estimat i pressupost del contracte.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost que es fixa en el projecte de les
obres anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I
CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», i ascendeix a la quantia de VINT-I-NOU MIL QUATRECENTS HUITANTA-HUIT EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS (29.488,67 €), a la
qual s’addicionarà l’import de l’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT per valor de SIS MIL
CENT NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (6.192,62 €)¸ la qual
cosa suposa un total de 35.681,29 €.
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161.61916 Renovacio xarxa aigua
poatble, clavegueram i diposit d'aigua» del vigent Pressupost Municipal, existint crèdit suficient fins
a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions
que permeten finançar el contracte.
CLÀUSULA CINQUENA. Garantia provisional.

CLÀUSULA SISENA.Termini d’execució del contracte.
El termini d’execució de les obres anomenades «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN
C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL» serà de DOS MESOS (2M), tot
d’acord amb l’apartat 1.3.1 del projecte de referència, a comptar des de la data de signatura d e
l’acta de comprovació del replantejament de les obres. La citada acta serà subscrita en el termini
màxim de quinze dies des de la data de formalització del contracte en document administratiu.
CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l’aptitud per a contractar.
Podran concórrer a la present contractació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que estiguen en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d’obra, i, que no es
troben compreses en cap de les prohibicions de contractar establertes en l’article 60 TRLCSP,
extrem que podrà acreditar-se pels mitjans previstos en l’article 73 TRLCSP.
1.

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

a. Dels empresaris que siguen persones jurídiques mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què consten les normes per les quals es regula la
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No s’exigeix la constitució de garantia provisional, atenent al caràcter potestatiu que li atorga
l’article 103.1 TRLCSP.
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seua activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre públic que corresponga, segons el
tipus de persona jurídica de què es tracte.
Els que compareguen o signen proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del
poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació. Si el licitador és persona jurídica,
este poder ha de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan siga exigible legalment. Així mateix,
la persona amb poder validat als efectes de representació, ha d’acompanyar fotocòpia compulsada
administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.

b. Dels empresaris que siguen persones físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d’Identitat i acreditació d’estar donat d’Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent.
c. Dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d’Estats membres de la Unió
Europea, per la seua inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on
estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s’estableixen reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
d. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit territorial on radique el
domicili de l’empresa.
2.
La prova per part dels empresaris de la no concurrència en prohibicions per a
contractar de l’article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se, tot d’acord amb l’article 73
TRLCSP:

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos. Quan el citat
document no puga ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat.

3.
La solvència de l’empresari. Segons estableix l’article 11.5 RGLCAP, llevat que en els
plecs es determine de forma expressa la seua exigència, els licitadors o candidats, estaran
exemptes dels requisits d’acreditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la
solvència tècnica i professional per als contractes d’obres el valor estimat de les quals no
excedisca de 80.000 euros.
CLÀUSULA HUITENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa.
Els licitadors presentaran les seues proposicions mitjançant el lliurament de dos sobres tancats, en
l’interior dels quals es detallarà en full independent el seu contingut, enunciat numèricament, a
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Plaça de la Constitució, 1, en horari d’atenció al públic (de
9:00 a 14:00 hores), en el termini que s’indique en la invitació a participar, que no serà inferior a
set dies naturals a contar des del següent a la recepció de la invitació a participar.
La presentació de l’oferta presumeix l’acceptació incondicional pel licitador de la totalitat del
contingut del present plec i de les determinacions contingudes en el projecte d’obra.
Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan les ofertes s’envien per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
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b. Quan es tracte d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i esta possibilitat
estiga prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració
responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

mitjançant tèlex, fax (962811984) o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de
l’expedient, el títol complet de l’objecte del contracte i el nom del candidat.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa
en el mateix document pel secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà
admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de
finalització del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies
següents a la data indicada sense que s’haja rebut la documentació, no serà admesa en cap cas.
No s’admetrà la presentació de proposicions per correu electrònic, a l’empara de l’article 80.4
RGLCAP.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els requisits
establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta, sense perjudici del que estableixen els articles
147 i 148 de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tampoc pot subscriure cap oferta en unió temporal amb
altres si ho ha fet individualment o figurara en més d’una unió temporal. La infracció d’estes
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que haja subscrit.
Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en un sobre tancat (que inclourà
els dos sobres tancats que tot seguit es detallen), signat pel candidat i amb indicació de les dades
d’identificació del mateix, domicili, telèfon, número de fax i correu electrònica a efectes de
notificacions, en què figurarà la inscripció següent:
«Oferta per a negociar la contractació de l’obra «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES
PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL»,
convocada per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna».
Nom/Denominació i NIF/CIF del licitador.
La denominació dels sobres inclosos en el sobre major és la següent:
— Sobre «A»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies compulsades, conforme a la
legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació enumerada dels
mateixos:
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— Sobre «B»: OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ.
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració. Es presentarà conforme al següent
model:
«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
_________________________, amb domicili als efectes de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’Entitat
___________________, amb CIF núm. ___________, a l’efecte de la seua participació en la
licitació del contracte d’obres anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/
SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», per procediment negociat sense
publicitat, tramitació ordinària, davant l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de les obres «XARXA SANEJAMENT
D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL».

−
−

−

−

Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que no està incurs en cap de les prohibicions per a contractar que preveu l’article 60 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
Que es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguen sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que puga correspondre al licitador. (En el
cas d’empreses estrangeres).
Que l’adreça de correu electrònic en què s’efectuaran les notificacions pertinents és
__________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa
referència a l’apartat segon de la present declaració, en cas que siga proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què se’l requerisca a l’efecte.
I perquè així hi conste, signe la present declaració.
____________, ___ de novembre de 2017.
Signatura del declarant,
Signatura: ________________».
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SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer de l’article 146
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per a ser adjudicatari del contracte
d’obres consistent en la construcció de la xarxa de sanejament d’aigües pluvials en el C/ Sanchis
Guarner, en concret:

SOBRE «B»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
a) Oferta econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
«______________________, amb domicili a efectes de notificacions a _______________,
amb DNI núm. ___________, (si de cas) en representació de l’entitat _________________,
amb CIF núm. ___________, havent rebut invitació per a la presentació d’oferta i assabentat de
les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació per procediment negociat sense
publicitat del contracte d’obres anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/
SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», faig constar que conec el plec que
serveix de base al contracte i l’accepte íntegrament, comprometent-me a dur a terme l’objecte del
contracte per l’import de ___________ euros i _________ euros corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
_______________, ___ de novembre de 2017.

Signatura del candidat: ____».
CLÀUSULA NOVENA. Aspectes de negociació amb l’empresa.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a un únic criteri d’adjudicació:
— El preu (100 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta presentada amb l’import més baix, puntuant-se la resta
proporcionalment a la baixa. La puntuació resultarà de l’aplicació de la següent fórmula:

P: Puntuació

S’estimarà que una oferta és anormal o desproporcionada, als efectes de l’article 152 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, quan es complisca el que disposa l’article 85 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació.
No es considera adient la constitució de Mesa de Contractació, per la necessària celeritat en la
tramitació del present contracte, tot d’acord amb l’article 320 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
determina que en els procediments negociats en què no siga necessari publicar anuncis de licitació,
la constitució de la Mesa de contractació serà potestativa per a l’òrgan de contractació.
CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració.
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les
següents prerrogatives:

a. Interpretació del contracte.
b. Resolució dels dubtes que oferisca el seu compliment.
_____________________________________________________________________________________
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P màx.: Puntuació màxima
O mín.: Import de millor oferta
O con.: Import de l’oferta considerada

mín
(POmàx×O
) , sent:
con

P=
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c. Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d. Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
CLÀUSULA DOTZENA. Obertura d’ofertes.
L’obertura de les ofertes s’haurà d’efectuar en el termini màxim de quinze dies comptat des de la
data de finalització del termini per presentar-les.
El sobres «A» que contindran la declaració responsable presentada pels licitadors s’obriran en acte
no públic i es comprovarà el contingut, declarant l’admissió, inadmissió o necessitat d’esmenar els
defectes esmenables.
Si fóra necessari, es comunicarà als interessats mitjançant fax o correu electrònic els defectes o
omissions observades i concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador
corregisca els defectes o omissions esmenables observades en la documentació presentada
mitjançant escrit presentat per Registre d’Entrada Municipal.
Amb posterioritat, es procedirà a l’obertura i examen del sobre «B», en acte públic, i començarà
la negociació d’acord amb els aspectes fixats en el plec.
CLÀUSULA TRETZENA. Classificació
documentació.

de

les

ofertes

i

requeriment

de

la

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment, presente la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa
referència l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com de
trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
de disposar efectivament dels mitjans que s’haguera compromès a dedicar o a adscriure a
l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït
la garantia definitiva que siga procedent.
EL moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per a
contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les
proposicions.
Observacions relatives a la presentació de documentació administrativa:
En el supòsit que obren en este Ajuntament alguns dels documents a què fa referència l’article
146.1 TRLCSP abans citat, o en cas que s’aporten en altra licitació tramitada simultàniament a la
recollida en el present plec, els licitadors podran substituir la presentació dels documents
realitzant la remissió expressa a l’expedient en què obre.
Així mateix, cal fer constar que de conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, en tot cas, l’òrgan de
contractació, en ordre a garantir la correcta finalització del procediment, podrà recavar, en
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aporten
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per a ser adjudicatari del
contracte.
CLÀUSULA CATORZENA. Garantia definitiva.
_____________________________________________________________________________________
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De conformitat amb el que preveu l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació classificarà
per ordre decreixent les proposicions presentades i no hagen estat declarades desproporcionades
o anormals conforme assenyala l’article 152 TRLCSP. Per tal de realitzar la citada classificació,
atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en el plec podent sol·licitar els informes tècnics que
estime pertinents. Quan l’únic criteri a considerar siga el preu, s’entendrà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la que incorpora el preu més baix.

L’òrgan de contractació requerirà al candidat que haguera presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa la constitució d’una garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit.
L’ingrés de la garantia definitiva podrà realitzar-se en alguna de les formes següents:
a. En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desplegament d’esta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització
dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seues 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 hagen de
produir efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desplegament d’esta Llei
estableixen.
b. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que establisquen les normes de
desplegament d’esta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a
Espanya, que s’haurà de dipositar 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 desplegament d’esta Llei establisquen, amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’haurà de lliurar en els establiments assenyalats en
la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’haja produït el venciment del termini de
garantia i s’haja complert satisfactòriament el contracte.
Esta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
transcorregut sis mesos des de la data de finalització del contracte, sense que la recepció formal i
la liquidació hagen tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més
demora, a la seua devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es
refereix el citat article 100.

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc
dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existisca alguna oferta o proposició que siga
admissible d’acord amb els criteris que figuren en el present plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà
en el perfil de contractant. La notificació haurà de contindre els extrems que estableix l’article
151.4 TRLCSP, i, en tot cas, la informació necessària que permeta al licitador exclòs o candidat
descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular els
següents extrems:
•
•
•

En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les
quals s’haja desestimat la seua candidatura.
Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma
resumida, les raons per les quals no s’haja admès la seua oferta.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants per a seleccionar la seua oferta amb
preferència a les presentades per la resta de licitadors les ofertes dels quals hagen
sigut admeses.

En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a
la seua formalització conforme a l’article 156.3 del TRLCSP.
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CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del contracte.
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La notificació es practicarà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seua
recepció per part destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que
els licitadors o candidats hagen designat al presentar les seues proposicions.
CLÀUSULA SETZENA. Formalització del contracte.
La formalització del contracte en document administratiu que s’ajuste amb exactitud a les
condicions de la licitació, s’efectuarà dins dels quinze dies hàbils següents a comptar des de la data
de la notificació de l’adjudicació, constituint este document títol suficient per a accedir a qualsevol
registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’eleve a escriptura
pública, sent al seu càrrec les despeses corresponents. En cap cas, es podran incloure en el
document en què es formalitze el contracte clàusules que impliquen alteració dels termes de
l’adjudicació.
Al document de formalització s’unirà formant part del contracte, l’oferta de l’adjudicatari i un
exemplar del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’haguera pogut formalitzar el contracte dins del
termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import
de la garantia provisional que, si escau haguera exigit.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seua prèvia formalització.
CLÀUSULA DISSETENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari.
1.
Drets: A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el
contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes previstos en el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en el contracte, conformement al preu
convingut.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a
executar les obres en el termini contractual, llevat que segons el parer de la direcció de les obres
existiren raons per a estimar-ho inconvenient
Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per apilaments de
materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a este efecte,
determinen l'article 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i articles 155 a 157 del RGLCAP.
2.
Obligacions: El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixen les seues
clàusules i el plec, i d’acord amb les instruccions que per a la seua interpretació donara al
contractista l’òrgan de contractació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que execute i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es deduïsquen per a l’Administració o per a
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el contractista
tindrà les següents obligacions específiques:
−

Obligacions laborals i socials: El contractista està obligat al compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
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A l'efecte del pagament, l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al
mes al que corresponguen, certificacions que comprenguen l'obra executada durant el citat
període de temps, excepte prevenció en contrari en el plec de clàusules administratives
particulars, els abonaments de les quals tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produïsquen en el mesurament final i sense suposar en forma
alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.

−

El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

−

El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.

−

Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a la seua costa, les
senyalitzacions precises per a indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen
els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en esta zona com
en els voltants.

−

Despeses exigibles al contractista. Són a compte del contractista, les despeses i impostos
de l’anunci de licitació i adjudicació, així com qualsevol altre que resulte d’aplicació, segons
les disposicions vigents en la forma i quantia que este assenyalen.

−

L’empresa contractista, en cas de realitzar obres, haurà de complir amb les previsions del
Pla de Seguretat i Salut en el treball i la normativa en matèria de Seguretat i Salut, de
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció.

CLÀUSULA DIHUITENA. Factura.
De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
contractista tindrà l'obligació de presentar la factura que haja expedit pels serveis prestats davant
el corresponent registre administratiu a efectes de la seua remissió a l’òrgan administratiu o unitat
a què corresponga la tramitació de la mateixa.
En la factura s’inclouran, a més 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 extrems previstos en l’apartat segon de la citada Disposició, així com en la normativa
sobre facturació electrònica, entre d’altres:
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
d) Que l’òrgan gestor es la Secretaria.
En este sentit, s’ha de tindre en compte que, conforme a l'apartat quatre de l'article 216 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l'inici del còmput del termini per a la
meritació d'interessos, el contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent, dins del termini i en la forma escaient, en el termini
de trenta dies des de la prestació del servei.
CLÀUSULA DINOVENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’Obra,
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut, o si escau, Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte, en què
s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en estos.
En este Pla s’inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
Contractista propose amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució
del nivell de protecció previst en l’Estudi.
L’Ajuntament aprovarà el Pla, abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del Coordinador en
matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si no fora preceptiu designar
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a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
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Coordinador, i es comunicarà a l’Autoritat Laboral. Efectuat este tràmit es procedirà a l’acta de
replantejament i inici de l’obra.
CLÀUSULA VINTENA. Revisió de preus.
El preu del present contracte no podrà ser objecte de revisió de preus.
CLÀUSULA VINTENA PRIMERA. Execució del contracte.
L’execució del contracte d’obres començarà amb la segona acta de comprovació del
replantejament i inici de les obres. A estos efectes, dins del termini que es consigne en el
contracte que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seua formalització excepte
casos excepcionals justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament fet amb ocasió de
l’aprovació del Projecte d’obres, tot estenent-se esta segona acta del resultat que ambdues parts
interessades signaran, i es remetrà un exemplar d’esta a l’òrgan que va celebrar el contracte.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en este Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a
les instruccions que en interpretació tècnica d’este va donar al contractista el Director facultatiu
de les obres, en els àmbits de la seua competència respectivament.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització
d’este, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seua execució successivament.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració.
CLÀUSULA VINTENA SEGONA. Recepció i termini de garantia.
Finalitzada l’execució de les obres, el contractista ho en coneixement de l’Ajuntament, i, si
estigueren en condicions, es procedirà a la recepció de les obres dins del mes següent a la seua
conclusió, mitjançant acta i de conformitat amb el que disposa l’article 163 del RGLCAP.

Dins del termini de tres mesos a comptar a partir de la recepció, l’òrgan de contractació aprovarà
la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la
liquidació del contracte.
Si les obres es troben en bon estat i conformes a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic
designat per l’Administració contractant i representant d’esta, les donarà per rebudes, alçant l’acta
corresponent i començarà el termini de garantia.
Quan les obres no es troben en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta i el Director de les
mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini
per esmenar-los. Si transcorregut este termini el contractista no ho haguera efectuat, podrà
concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.
S’estableix un termini de garantia d’1 any a comptar des de la data de recepció de les obres.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les
obres. Si este fóra favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte
responsabilitat per vicis ocults, tot procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se
en el termini de seixanta dies. En el cas de que l’informe no fóra favorable i els defectes observats
es degueren a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús d’allò construït, durant el termini de
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A la recepció de les obres a la seua finalització concorrerà el responsable del contracte, si es va
nomenar, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’esta, el facultatiu encarregat
de la direcció de les obres i el contractista assistit si així ho estima convenient.

garantia, el director facultatiu dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la reparació
d’allò construït, tot concedint un termini per a executar-ho durant el qual continuarà encarregat
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de
garantia.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, este ha de
respondre dels danys i perjudicis que es manifesten durant un termini de quinze anys a comptar
de la recepció.
CLÀUSULA VINTENA TERCERA. Modificació del contracte.
Tot d’acord amb la normativa aplicable, es permetrà la modificació del contracte únicament en els
supòsits i quan es justifique suficientment la concurrència de les circumstàncies que determina
l’article 107 del TRLCSP, tot ajustant-se al contingut i procediment establert en els articles 219 i
234 del citat text legal.
CLÀUSULA VINTENA QUARTA. Règim d’incompliments i penalitats contractuals.
Qualsevol incompliment derivat de la incorrecta execució del contracte donarà lloc a la instrucció
del corresponent expedient contradictori, en els termes establerts en el TRLCSP en què haurà de
donar-se audiència al contractista.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, incórrega en demora respecte al
compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article 212.4 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora siguen un múltiple del 5% del preu del contracte,
l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d’este o acordar la continuïtat
de la seua execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista incomplisca l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals o
materials suficients per a això, s’imposaran penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment
i la seua quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s’haguera designat, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagen d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si escau, s’haguera constituït, quan no
puguen deduir-se de les esmentades certificacions.
CLÀUSULA VINTENA CINQUENA. Extinció del contracte.
Tot d’acord amb l’article 221 del TRLCSP el contracte s’extinguirà per compliment o per
resolució.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan el mateix haja realitzat, d’acord amb els
termes del mateix i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en este Plec i en els fixats en
els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a
instància del contractista.
_____________________________________________________________________________________
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Quan el contractista, per causes imputables al mateix, incomplisca l’execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, indistintament, per la seua
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
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Quan el contracte es resolga per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en l’import que
excedisca de la garantia prestada.
CLÀUSULA VINTENA SISENA. Règim jurídic del contracte.
En cas de discordança entre el contingut del Plec de Condicions Tècniques i este Plec de Clàusules
Administratives Particulars, prevaldrà l’últim.
Este contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb l’article 19.1.a TRLCSP, i la seua
preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà pel contingut del present Plec, i en allò no
previst en ell, serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'opose a la Llei 30/2007 i estiga
vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, resta de normativa aplicable en allò que no s’opose al
TRLCSP.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgisquen entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es
disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Així ho mana i signa l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data
de la firma electrònica.

