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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE:
Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 26
d'octubre, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artic1e 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qua! s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals:

«

APROVACIÓ INICI DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA REMODELACIÓ DE LA PLA<;A DE LA RIBERA
DE LA PLATJA DE BELLREGUARD

Donat compte de l'expedient tramitat per a dur a terme l'obra REMODELACIÓ DE LA PLA<;A
DE LA RIBERA DE LA PLATJA DE BELLREGUARD, com a conseqüencia de la subvenció
atorgadaper la Diputació de Valencia Plans Provincials d'Obres i Serveis 2016 (PPOS)
Vist el projecte redactat per l'arquitecte, Victor Basca Uribe, per a l'execució de robra
REMODELACIÓ DE LA PLA<;A DE LA RIBERA DE LA PLATJA DE BELLREGUARD,
amb un pressupost de 130.263,53 euros, IVA inelos.

Atenent a la normativa aplicable en la materia, en concret el TRLCSP/2011, la Junta de Govern
Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia, de data 15 de juny de
2015, ACORDA:
PRIMER.
Acordar l'inici de l'expedient de contractació per procediment obert, diversos
criteris d' adjudicació, abó com aprovar els plecs de clausules administratives particulars per a
l'adjudicació de l'obra REMODELACIÓ DE LA PLA<;A DE LA RIBERA DE LA PLATJA DE
BELLREGUARD.
Dur a terme els trfunits administratius necessaris per a l'inici de l'expedient
SEGON.
administratiu.
AJUNTAMmNTDEBELLREGUARD
CONTRACTE D'OBRA DE REMODELACI
PLATJA DE BELLREGUARD

DE LA PLA<;A DE LA RIBERA DE LA

CODI EXPEDIENT: PPOS12016
[WLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTlCULARS

TIPUS DE CONTRACTE
PROCEDIMENT D' ADJUDICACIÓ
CRITERIS

I DATA D'APROVACIÓ

OBRES
OBERT
DNERSOS CRITERIS

12016

President- Alcalde
Voca1.- Un representant Partit Popular
Vocal .- Un representant del PSOE
Vocal.- Un representat de Compromiso
Vocal de d'Assessoria Jurídica i Control EconómicPressupostari.- secretari Corporació
Secretari.- Funcionari de la Corporació

MESA DE CONTRACTACIÓ
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mADRE RESUM DEL CONTRACTE
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·DEL CONTRACiE?
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CONTRACTE D'OBRA DE REMODELACIO DE LA PLA<;A DE LA RIBERA DE LA PLATJA
DE BELLREGUARD

'B. Rt¿iMJüRIDic' DELcéoNTRAcTi~;
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,."
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Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qua! s'aprova el text ref6s de la llei de
contractes del sector públic (d'ara en davant TRLCSP/20 11), Reial Decret 1098/2001, de 12
d' octubre, pel qual s' aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
en tot allo que no s'opose a la LCSP, i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament
parcial de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Ic.PERFIi DECÓNf~A~~fl
Direcció pagina: h1!l;!://www.bellreggard.net
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H. GARANTIA DEFINITIVA ORDINARIA:
.
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"

5% Pressupost d' Adjudicació (lVA exclos).

.

l. CÓNnICIONS ESPECIALS"fi'EXEcuciifDELCÓÑfÑ.ACTE.
...-..,,.,..Les oferides en la proposició economica de la empresa adjudicataria.

IT. TIPUS DÉ niAM~Aci9il
ORDINARIA
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Procediment obert i diversos criteris d'adjudicació.
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EIs criteris d'adjudicació es defmeixen en el QUADRE annex al present Quadre Resum.
Tennini per al' Adjudicació des de l' obertura del sobre número 2: SIS MESOS.

El licitador queda obligat a mantenir la seua oferta durant SIS MESOS comptats a partir de l' obertura
de les proposicions.

UN (1) any comptat a partir de la data de l' Acta de Recepció.

~~~·TE,RMiÑi!![~.~!!!!Q2,P'OFER~E§..;1

~~___----:-----I

El termini per a la presentació d'ofertes finalitzara a les 14:00 hores del dia 26 des del dia següent a la
publicació en el BOP de l'anunci de licitació corresponent.

t CÍUTERIS PERAllADJUDICACIÓ:
1.1. Criteris de Valoració Automatica:

A) Oferta economica (VE). Millores

Mbim 55 punts

S'haura d'indicar un muntant global de millores, les quals s'invertiran en partides a decidir pe¡
l'ajuntament d'acord amb els preus fixats al projecte. En el cas de millores distintes a les partides del
projecte estes es valoraran d'acord amb els preus fixat en el NE
1.2. Criteris de Valoració No Automatica

A) Oferta Tecnica (VT)

Mbim 45 punts

I

Per a la valoració tecnica de les ofertes, que no sera lineal, les licitadors presentaran una memoria que
continga els apartats contemplats en el Plec de Clausules Administratives Particu1ars.

Aspectes que cal Valorar

Punts mbims

Programa de treball, anaIisi o organització de 1'obra.
Coneixement del projecte, i presentaci6
Pla de control de qualitat.

15
15

Foment de la contractaci6 entre aturats

15

1.3. Avaluació global de les ofertes.
~ puntuació global de les ofertes admeses definitivament al procediment es calculara d'acord amb la
~egüent

f6nnula:

Ifuntuació global de les ofertes : VE + JIT

If'

CRITERIS OBJECTIUS PER A DETERMINAR. Q:UE . _lJN~__ ~ROPOSICI() _ SIQ~ ;
CONSIDERADA ANORMAL O DESPROPORCIONADAt__ _
_
__
__~ __
Es consideraran anormals o desproporcionades aquelles proposicions l'import de l'oferta economica
de les quals supose una baixa del deu per cent o més sobre la mitjana aritmética de la totalitat de les
admeses. En aquest suposit s'atendra al que es disposa en el Text refós de la llei de contractes del
sector publico

E:r·ORDRi~jjE PREFERENcIA-ENi'AD:JooicACIo:
•

.

'

""'""-~C;~~' n;¡¡. ~- -~.~ W1'..l~ .-;:~

,

'.

.

En cas que dues o més proposicions es troben igualades, com les més avantatjoses des del punt de
vista deIs criteris totals que servisquen de base per a l'adjudicació, l'ordre de preferencia en
l' adjudicació sera el següent:

-

Empreses amb treballadors amb discapacitat.

-

Empreses que tinguen la marca d'excel·lencia o desenvolupen mesures destinades a aconseguir la
iguaItat d' oportunitats.
-

Empreses que tinguen assumit un adequat compromis mediambiental.

~CONÓMI<;~ _I _FIN~~J~~,__ _rECN!C~ _ ~,
I~' ACREDITACIÓ DE LA SOLvENCIA
-

PROFESSIONAL:,
No es requerix classificació. L'acreditació de la solvencia d'acord amb el que establixen els plecs.

l.
1.

ELEMENTSDELCONTRACTE
NATURALESA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE

1.1.
El present contracte és de naturalesa administrativa i es regiri. pel que es disposa en aquest Plec i en el
de Prescripcions Técniques; Per a tot el que no es preveu en aquests s'atendrA al que es disposa en el text refós
de la llei de contractes del sector públic d'ara endavant TRLCSP/2011, i la resta de disposicions vigents en
materia de contractació administrativa.
1.2.
El present Plec, el Quadre Resum, el Plec de Prescripcions Tecniques i la resta de documents
annexos, tenen caracter contractual. En cas de discordan(j:a entre aquest Plec de Clausules Administratives i
qualsevol altre document contractual, prevaldrA el primer.
1.3.
El desconeixement del contracte en qualsevol deIs seus termes deIs documents annexos, que formen
part d'aquest, o de les instruccions, plecs o normes de tota índole que, promulgades per l'Ajuntament de
Bellreguard, puguen ser d' aplicació en l' execució del que s 'ha pactat, no eximir! al contractista de l' obligació
del seu compliment.
EIs plecs i la resta de documents assenyalats en els apartats anteriors estaran a disposició deIs
1.4.
interessats en la pagina web que s 'indica en el Quadre Resum.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1.
L'objecte del present contracte consisteix en la rea1ització de les obres que s'especificaran en el
Quadre Resum, d'acord amb el Projecte aprovat Per l' Ajuntament de Bellreguard i els criteris establits en
aquest Plec i en el de Prescripcions Técniques.

3.

PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE

3.1.
El pressupost mAxim de licitació del contracte ser fixats en el Quadre Resum. S' entén que el
pressupost aprovat per l'Ajuntament de Bellreguard compren totes les despeses directes i indirectes que el

.. -
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contractista haja de realitzar per a la correcta execució del contracte, inelosos els impostos. En tot cas
s'indicara com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit.
3.2.
A tots els efectes s'entendrA que les ofertes presentades pels empresaris comprenen l'import total del
contracte, les despeses corresponents als anAlisis i control de qualitats deIs materials empleats i les derivades
de l' alta i la legalització de les instal·lacions.
3.3.
El preu del contracte sera el que resulte de l'adjudicació d'aquest i incloura, com a partida
independent, 1'Impost sobre el Valor Afegit i la resta de tributs de qualsevol índole que siguen d'aplicació, així
com totes les despeses que s' originen per al' adjudicatari com a conseqüencia del compliment de les
obligacions previstes en el present Plec.

4.

REVISIÓ DE PREUS

4.1.
El preu del present contracte soIs será objecte de revisió de confornritat amb el que s'estableix la
normativa aplicable.

5.

EXISTENCIA DE CREDIT

5.1.
Es fa constar expressament que existeix credit disponible per a atendre les obligacions economiques
que es deriven per al' Ajuntament del compliment del contracte al qual es refereix el present Plec.

5.2.
L'expedient de contractació podra tramitar-se anticipadament d'acord amb les normes vigents que 1i
siguen d'aplicació. En aquest suposit, la seua eficAcia queda condicionada a l'existencia de credit adequat i
suficient en el pressupost al qual s'impute.

6.

TERMINI D'EXECUCIÓ

6.1.
El termini total d'execució de les obres sera, com a mAxim, el fixat en el Quadre Resum o el proposat
per l' adjudicatari si el millora; aquest es comptara a partir del dia següent al de la data de l' Acta de
Comprovació del Replanteig, que no podrA ser superior a un mes des de la data de formalització del contracte,
llevat d'excepcions, que quedaran consignades en el contracte.
6.2.
El contractista podrA desenvolupar els treballs amb major celeritat de la prevista per a la realització de
les obres en el temps fIXat en el contracte, no obstant aixo, no tindrA dret a percebre en cada any, qualsevol que
siga l'import del que s'ha executat, una quantitat major que la consignada en l'anualitat corresponent.

7.

PERFIL DE CONTRACTANT

7.1.
El perfil de contractant de l'Organ de Contractació, al qual s'accedirA a través del Portal de
l'Ajuntament de Bellreguard http://www.bellreguard.net. ineloura les dades, els documents i la informació a la
qual es refereix el TRLCSP/2011.

8.
8.1.

CAPACITAT I SOLvENCIA DE L'EMPRESARI PERA CONTRACTAR
Aptitud i capacitat

Estan facultades per a contractar amb l' Ajuntament de Bellreguard les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres que tinguen plena capacitat d'obrar, no estiguen incurses en cap de les prohibicions
per a contractar i acrediten la seua solvencia economica, financera i tecnica o professional de conformitat amb
el que s'exigeix en els articles 63 a 65 TRLCSP/2011 o, en els casos en que així ho exigisca la llei, es troben
degudament elassificades.

En cap cas podran contractar amb l' Ajuntament les persones en les que conc6rrega algun deIs suposits de
prohibició assenyalats en l' article 60 TRLCSP12011.
Per a les empreses no comunitaries, comunitaries i unions d'empresaris, s'atendra al que es preveu en el
artic1e 84 del TRLCSP/20 11, respectivament.

Quan diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una agrupació temporal, cada un d'e11s acreditara
la seua personalitat i capacitat, havent d'indicar els noms i les circumstancies d'aque11s que subscriguen la
proposici6, la participació de cada un d'e11s i que assumeixen el compromís de constituir-se en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris. Així mateix, hauran de designar la persona que, durant la vigencia del
contractem ha d'ostentar la plena representaci6 de tots davant l'Ajuntament i compte amb poders suficients
per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es deriven.

8.2.

Solvencia

Per a celebrar contractes, els empresaris hauran d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de
solvencia economica, fmancera i tecnica que s'especifiquen en el present Plec, en el qual s'indicara la
documentació requerida per a acreditar-les. Aquest requisit sera substituít pel de la classificaci6 quan aquesta
siga exigible conforme al que es disposa en el TRLCSP/2011 i aixf s'indique en el Quadre Resum.
L'Órgan de Contractació podra sol· licitar a l'empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats
o requerir-li per a la presentació d'altres complementaris.

9.

GARANTIA PROVISIONAL

No es requerix

11.

10.

LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

10.1. El contracte s'adjudicara per procediment obert de licitaci6 i per mitja de la determinació de l'oferta
economicament més avantatjosa,diversos criteris d'adjudicaci6, per a l'Ajuntament de Be11reguard, atenent-se
els criteris de valoració establits en el Quadre Resum.
10.2. En el procediment d'adjudicació, I'Órgan de Contractació podra optar per la valoraci6 d'un o diversos
criteris, segons la seua indicació en el Quadre Resum.

11.
11.1.

LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
Proposicions

Les proposicions deIs interessats hauran d'ajustar-se al que es preveu en aquest plec i la seua presentació
suposa l' acceptaci6 incondicionada per l' empresari del contingut de la totalitat de les dites clausules o
condicions, sense cap excepció o reserva.
Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garantisquen aquest caracter fins al moment de
licitaci6 pública.
Cada licitador no podra presentar més d'una proposici6 ni subscriure cap proposta en unió temporal amb altres
si ho ha fet individualment o figurar en més d'una uni6 temporal. La infracci6 d'aquesta norma donara l10c a
la no-admissió de totes les propostes per en subscrites.
Queda prohibida la utilització dellogotip i de l'escut de l' Ajuntament de Bellreguard en els documents que els
licitadors utilitzen per a la presentaci6 d'ofertes.

11.2.

Lloc i termini de presentació de les proposicions

--
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Les proposicions, junt amb la documentació preceptiva, es presentaran, dins del termini assenyalat en el
Quadre Resum, en el registre d'entrada de l' Ajuntament de Bellreguard, situat en el Carrer Clot de l'Era, núm.
10-12, del tenne municipal de Bellreguard, de dilluns a divendres laborables en horari de 9:00 a 14:00 hores.
En cas que l'últim dia del dit tennini f6ra festiu en la localitat de Bellreguard, aquest es prorrogara al proxim
dia habil següent.
No obstant el que es disposa en l'apartat anterior, els licitadors podran presentar les seues proposicions per
correu conforme al que es preveu en l'artic1e 80 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. En aquest cas, el licitador haura de justificar la data de la imposició de
l'enviament en l'Oficina de Correus u anunciar la remissió de la seua oferta a l'Organ de Contractació en el
mateix dia, per mitja de fax o telegrama remés al número del Registre General que s'assenyala en l'apartat
anterior.
Sense la concurrencia d'ambdós requisits no serA admesa la proposició si és rebuda per l'Organ de
Contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini establit.
Transcorreguts deu dies naturals des de la terminació del termini sense que s 'haguera rebut la proposició,
aquesta no sera admesa en cap caso

La presentació de les proposicions comporta l' acceptaci6 incondicionada per l' empresari del contingut de la
totalitat de les clausules o condicions d'aquest Plec i del de Prescripcions Tecniques, sense cap excepció o
reserva.

11.3.

Forma de presentació de les proposicions

Les ofertes, tots els documents contractuals i tota la documentació necessana per a la preparació, adjudicació i
execució del contracte, hauran d' estar redactats en castella o valencia. La documentació redactada en llengua
oficial d'una altra comunitat autónoma haura d'acompanyar-se de la corresponent traducció oficial al castellA
o valenciA. En cas que es presente en idioma estranger, aquesta haurA d'acompanyar-se de traducció al castellA
realitzada per intetpfet jurat nomenat pel Ministeri d' Assumptes Exteriors. En el cas de presentar-se alguna
documentació en un altre idioma o llengua sense la traducció corresponent, l'Organ de Contractació es reserva
la facultat de considerar o no la dita documentació.
EIs licitadors presentaran tres sobres tancats i signats per ell mateix o persona que el represente, en els quals
s'indicaran, a més de la raó social i denominació de l'entitat concursant, el títol del procediment.
Cada sobre contindrA un índex en el qual es relacione numencament la documentació continguda. La

documentació inclosa en un sobre que pertanya a un altre sobre. no sera tinguda en compte en la
valoració.
11.3.1. Documentació General (sobre 1)
La falta de presentaci6 de qualsevol deIs documents que hagen d'incloure's en aquest sobre o la introducció de
documents que permeten coneixer l'oferta económica, podra ser, per si mateixa, causa d'exclusió de la
licitació.

11.3.1.1.

Documents acreditatius de la personalitat de l'empresari i de la seua capacitat

d'obrar
Quan es tracte de licitadors espanyols, presentaran els següents documents:
-Document acreditatiu de la personalitat i capacitat del contractista, que sera fotocopia del DNI si es tracta
d'una persona física. Si l'empresa fóra una persona jurídica, haurA de presentar fotocopia de
l'escriptura o document de constitució o modificació d'aquesta, els estatuts o l'acte fundacional on

consten les nonnes per les quals es regulen la seua activitats degudament inscrits, si és procedent, en el
Registre Públic que corresponga, segons el tipus de persona jurídica de que es tracte.
-Quan diversos empresaris acudisquen a la licitació constituint una unió temporal, cada un d'ells acreditara
la seua personalitat i capacitat, havent d'indicar els noms i les circumstancies deIs empresaris que
subscriguen i la participació de cada un d'ells. Així mateix, hauran de designar la persona o entitat que,
durant la vigencia del contracte, ha d'ostentar la plena representació de tots davant l'Ajuntament de
Bellreguard i que assumeixen el compromís de constituir-se en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris. La duració de la unió temporal d' empresaris coincidira amb la del contracte fins a la seua
extinció.
-Si és procedent, fotocopia del Poder suficient per a representar a la persona o entitat en nom de la qual
concorre el signant de la proposició, degudament inscrit en el Registre Mercantil o, si és el cas, en el
corresponent registre oficial.
-Fotocopia del DNI de la persona signant de la proposició.
-Declaració responsable de no trobar-se comprés en cap deis casos de prohibició per a contractar amb
l'administració previstos en l'article 60 del TRLCSP/2011 i de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributarles i amb la Seguretat Social (annex 3).
-En el casos en que així es requerisca en el Quadre Resum, document original justificatiu d 'haver constitult
la garantia provisional a favor de l' Ajuntament de Bellreguard.

Aquells que estigueren inscrits en el Registre de Licitadors de l'Estat o de la Comunitat Autonoma, podran
substituir l'obligació de presentar la documentació que s'exigeix en els apartats a), b) i c) per la de presentar
fotocopia de la fitxa de contractista, acompanyada d'una declaració responsable de que no s'han modificat els
punts que obren en la dita fitxa.
Les empreses estrangeres que pretenguen prendre part en la present contractació hauran de tenir en compte les
següents especificacions:
-Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seua capacitat per a
contractar, aportant la documentaci6 justificativa de trobar-se habilitades per a realitzar la prestació
d'acord amb la legislació de l'estat en que estiguen establides.
-La capacitat de la resta d'empreses estrangeres s'acreditara per mitja d'infonne expedit per la Missió
Diplomatica Pennanent espanyola, en que conste que l'estat de procedencia de l'empresa estrangera
admet al seu tom la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'administració en
forma substancialment maloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindira de
l'infonne sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'estats signataris de l' Acord de Contractació
Pública de l'Organitzaci6 Mundial del Comer~. Per a celebrar contractes d'obres sera necessari, a més,
que aquestes empreses tinguen oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants
per a les seues operacions i que estiguen inscrites en el Registre Mercantil.
En tot cas, les empreses estrangeres hauran d'acompanyar declaració de sotmetre's a la jurisdicció deIs jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que, de maneta directa o indirecta, pogueren
sorgir del contracte, amb renúncia, si és procedent, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre-li.
Hauran de presentar les seus documents constitutius tradults de forma oficial al castella o valencia, juntament
amb un despatx expedit per l'Ambaixada d'Espanya en el país respectiu on es certifique que, confonne a la
seua legislació, té capacitat per a contractar i obligar-se.
Una vegada adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposició de
recursos, es procedira a la destrucció de la documentació presentada per mitj a de fotocOpies per les empreses
no adjudicatarles.

11.3.1.2.

A)

Documents acreditatius de la solvencia economica ifinancera

Classificació administrativa

_....
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La solvencia económica i financera podrit acreditar-se per la presentaci6 de la classificaci6 administrativa per
part del licitador. Quan siga exigible classificaci6 administrativa d'acord amb la Llei, aquesta circumstAncia es
fara constar expressament en el Quadre Resum. EIs certificats de classificaci6 o documents similars expedits
per estats membres de la Comunitat Europea a favor deIs seus propis empresaris, constitueixen una
presumpci6 de la possessi6 de les condicions de capacitat d'obrar i de solvencia recollides en el

TRLCSP/2011.
En el cas d'empresaris no espanyols d'estats membres de la Unió Europea, no sera exigible la classificació ja
siga que conc6rreguen al contracte ai1ladament o integrats en una unió temporal, sense perjudici de l'obligació
d'acreditar la seua solvencia.
La classificació de les unions temporals sera la que resulte de l'acumulació de les classificacions de les
empreses agrupades, de conformitat amb el que s'estableix en l'artiele 65 y ss de la TRLCSP/2011, així com
en el seu reglament de desenvolupament o altres normes reguladores de la elassificaci6 de contractistes
d'obres.
Si l'empresa es trobada pendent de elassificaci6, haura d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la
corresponent sol, licitud per a aixó, havent de justificar estar en possessió de la classificaci6 exigida en el
termini que a aquest efecte se li concedisca per a l'esmena de defectes o omissions en la documentaci6.
En el supósit que no s'exigisca elassificaci6 administrativa

A)

En els sUpOsits que no s'exigisca classificaci6 administrativa, la solvencia económica i financera podra
acreditar-se per els mitjans següents:
-Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si és procedent, justificant de l'existencia d'una
asseguranya d'indemnitzaci6 per riscos professionals.
-EIs comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que corresponga. BIs
empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran aportar, com a mitja
altematiu d'acreditaci6, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
-Deelaraci6 sobre el volum global de negocis i, si és procedent, sobre el volum de negocis en l'ambit
d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, referít com a maxim als tres últims exercicis
disponibles en fundó de la data de creaci6 o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es
dispose del dit volum de negocis.
Si per una roo justificada, l'empresari no esta en condicions de presentar les referencies soHicitades, se
l'autoritzara a acreditar la seua solvencia economica i fmancera per mitja de qualsevol altre document que es
considere apropiat per l'Organ de Contractació.
11.3.1.3.

Documents acreditatius de la solvencia tecnica

La solvencia tecnica podrA acreditar-se per la presentaci6 de la elassificaci6 administratives per part del

licitador. Aixo no obstant, quan en el Quadre Resum no s'exigisca classificaci6 administrativa, la solvencia
tecnica podra ser acreditada pels següents mitjans:
-Una relaci6 de les obres executades en el curs deIs cinc últims anys, avalades per certificats de bons
execuci6 per a les obres més importants. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el l10c
d'execuci6 de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professi6 i es portaren normalment a bon terme.
-Declaraci6 que indiques els tecnics o les unitats tecmques, estiguen o no integrades en l'empresa, deIs
quals aquesta dispose per a l'execució de les obres, especialment les responsables del control de
qualitat, acompanyada deIs documents acreditatius corresponents.
-Títols academics i professionals de l' empresari i deIs directrius de l' empresa i, en particular, del
responsable o responsables de les obres.
-En els casos adequats, indicaci6 de les mesures de gesti6 mediambiental que l' empresari podra aplicar a
l' executar el contracte.
-Declaraci6 que indique la maquinaria, el material i l'equip del qual es disposarA per a l'execuci6 de les

obres, a la que s'adjuntarA la documentació acreditativa pertinent.
11.3.1.4.
Declaracions responsables
EIs licitadors inclouran, a més, en el sobre 1 de la declaració de no trobar-se en cap de les prohibicions de
l'article 60 del TRLSCP/2011 i d'estar al corrent de les obligacions tributarles i amb la Seguretat Social
(annex 3).
11.3.1.5.

Document justificatiu de la garantia provisional

Aquesta documentació només s'aportarA en els casos i per la quantia en que així s'indique expressament en el
Quadre Resum.
Quan aixi es preveja en el Quadre Resum, l'acreditació de la constitució de la garantia podra fer-se per mitja
de mitjans electronics, informatics o telematics.

11.3.1.6.

Acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió

mediambiental
EIs licitadors presentaran els certificats a que es refereixen els articles 80 i 81 del TRLCSP/2011, relatius al
compliment per l' empresari de les normes de garantia de la qualitat, aixi com de les normes de gestió
mediambiental.

11.3.1.7.
Si és procedent, designació d'una adrerra electrimica en que podran efectuar-se
les notiflCacions
Els licitadors designaran una a~a electronica a través de la qual podran rebre les notificacions. En aquest
cas, l'adreya electrOnica haura de figurar, de forma obligatoria, externament en el sobre número 1 i, a més,
omplir l'annex 1 (dades de l'empresa a efectes de notificacions).

11.3.2. Documentació tecnica per a la sella valoració conforme a criteris d'ayaluació no
automatica (sobre 2).
En el sobre 2 s'incloura la documentació tecnica per a valorar els criteris d'adjudicació establits en el Quadre
Resum. La introducció en aquest sobre de docurnents que permeten conéixer l'oferta economica podra ser, per
si mateixa, causa d'exclusió.
S'inclouran els documents que a continuació es detallen, precedits d'un index en el qual es relacione
numericament la documentació continguda.

A)

Programa de treball, analisi i organització de l'obra

El programa d'anAlisi i organització de l'obra contindra tots els aspectes que determinen l'estudi del
projecte objecte de la contractació, i haura de comprendre els següents aspectes:

A-l) Programa de treball de les obres que assegure la seua execució en els terminis que s'indiquen en el
Plec, que com a mAxim sera l' establit en el Quadre Resum. El programa de treball descriurA les previsions
de temps-activitats que igualment han d'ajuntar-se, incorporant la incidencia estimada de possibles
condicions meteorologiques adverses, excloses situacions anormals i catastro fiques. Es cuidara al maxim la
ponderació i el rigor d'aquest punt, ja que una reducció no justificada degudament, podrA considerar-se
anormal o desproporcionada.
A-2) Relació detallada, per capitols i fases d'obra, deIs mitjans humans i maquinaria, equips i mitjans
tecnics a utilitzar, d'acord amb el desenvolupament del programa de treball oferit.
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B)

Pla de Control de Qualitat de ['obra

L'empresa es compromet a mantenir un Pla de Control de Qualitat de l'obra durant la seua execució,
contractant la realització amb un/uns laboratori/s homologatls en cada especialitat. Així mateix, garantira el
compliment de totes les disposicions legals i tencicas vigents en cada un deis apartats.
La proposta del pla de control de qualitat comprendra com a mínim:
-El control deIs materials d'obra i la seua adequació al projecte i normes que els afecten.
-Control en l'execució de les partides previstes en eI projecte com ara: ferralla, solapes, diAmetres,
soldadures, gruixanes, unions, doblecs, intensitats, resistencies, ventilacions, alineaments i totes
aquelles que es deriven de l'execució de treballs.
-Control de funcionament o posada en servei de les instaHacions i elements previstos en el projecte.
Comprendra el 100 % de les instal'lacions, amb especial atenci6 a la instal'lació electrica, de
elirnatització i de protecci6 contra incendis, que s' exigira que el dit control siga realitzat per un
Organisme de Control Autoritzat en el camp reglamentari (OCA).

e)

Foment de la contractació entre aturats

Es valoraren les ofertes que comporten la contractació de persones aturades, durant l'execució de la obra .

11.3.3. Documentació per a la seua valoració conforme a criteris d'avaluació automatica (sobre 3).
En aquest sobre haura d'ineloure's la documentació la valoració de la qual es realitze conforme a criteris
d'avaluació automatica i haura de contenir un índex en el qual es relacione numencament la documentació
presentada.
-Documentació economica. Contindra la proposició economica, degudament signada, segellada i datada, i
s'ajustara exactament al model oficial que figura en aquest plec (annex 2).
Cada licitador solament podra presentar una única oferta economica pel total de l' obra. En cas de discordanfi:a
entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra, prevaldra aquesta última. En la proposició
haura d'indicar-se I'NA com a partida independent.
Es considerara ineloses en l' oferta totes les despeses que s' originen per al contractista adjudicatari com a
conseqüencia del compliment de les obligacions del contracte recollides en el present plec en tot allo que
s'opose al que s'estableix en el TRLCSP/2011.
La Mesa de Contractació podra rebutjar aquelles ofertes que no s'ajusten al model aprovat, excedisquen del
pressupost mAxim de licitació i les que tinguen omissions, errors o ratllades que impedisquen coneixer
clarament tot allo que se estime fonamental per a considerar l' oferta.

12.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

L'Organ de Contractaci6 estad assistit per a l'adjudicació del contracte per una Mesa de Contractació, la
composició de la qual es detallara en el Quadre Resum.
Finalitzat el termÍni de recepci6 d'ofertes, el secretari expedid una certificaci6 on es relacionen les
proposicions rebudes o, si és el cas, sobre l'absencia de licitadors, que, juntament amb els sobres, remetra al
Secretari de la Mesa de Contractació.
La taula estara assistida pels tecnics redactors deIs projectes (comite tecmc), els qui realitzaran una valoració
de les diferents ofertes presentades,traslladant-Ia a la mesa de contractació, que podra sol, licitar-los
assessorament com a explicacions recniques de les diferents propostes.

12.1.

Qualificació de la documentació general

La Mesa examinara i qualificanl la docwnentació continguda en el sobre 1, i acordara l' admissió deIs
licitadors la documentació deIs quals reunisca tots els requisits exigits i l'exclusió de la resta. Aixo no obstant,
en funció deIs requisits exigits i si s'observada defectes o omissions esmenables en la documentaci6
presentada, podra concedir un tennini per a la seua esmena no superior a cinc dies perque els licitadors els
corregisquen o esmenen i amb apercebiment d'exclusió definitiva del licitador que en el dit termini no
realitzara l'esmena.

12.2.

Obertura de la documentació relativa a criteris d'avaluació no automatica

Qualificada la documentaci6 continguda en el sobre número 1 i, abans del transcurs del termini de set dies des
de la seua obertura, la Mesa procedira en acte públic a les següents actuacions:
-Comunicació del resultat de la documentació presentada en el sobre 1, amb expressió de les proposicions
admeses, de les rebutjades i causa o causes d'inadmissió d'aquestes últimes. Les ofertes que
corresponen a proposicions rebutjades quedaran excloses del procediment o els sobres que les
continguen no podran ser oberts.
-Obertura del sobre que conté la documentació técnica per a la seua valoració conforme a criteris
d'avaluació no automatica, el contingut del qual sera entregat al comité tecruc encarregat de la seua
valoració. El secretari de la Mesa procedira al' obertura del sobre 2 deIs licitadors admesos i fara
lectura de l'índex que relaciona els documents presentats pels licitadors en aquest sobre. En l'acta de la
sessió es deixara constancia documental de tot el que s 'ha fet
Quan un licitador no assoleix els llindars mínims de puntuació que s 'hagen exigit, si és el cas, en el Quadre
Resum, no podra continuar en el procés selectiu.

12.3.

Obertura de la documentació relativa a criteris d'avaluació automatica

Una vegada efectuada l'avaluació de les ofertes conforme als criteris no automatics, la Mesa procedin\ en acte
públic a les següents actuacions:
-Informació de l'avaluació realitzada sobre la documentació técnica i de la ponderació assignada als
criteris de valoració no automatics.
-Obertura deIs sobres relatius a la documentació economica i, si és procedent, de l'altra documentació per
a la seua valoració conforme a criteris d'avaluació automatica deIs licitadors que continuen en el
procediment.
-Lectura de les ofertes economiques de la resta de criteris automatics.
Si alguna proposició no guardara concordan~a amb la docwnentació examinada i admesa, excedira del
pressupost del contracte, variara substancialment el model establit o comportara error manifest en l'import de
la proposició, o existira reconeixement per part dellicitadors que peca d'error o inconsistencia que la facen
viable, podrA ser rebutjada.
Per la Mesa de Contractació es procedira a la valoració de les proposicions contingudes en el sobre número 3
podent, a aquest efecte, sol, licitar l'assisrencia d'experts o tecnics en la materia.
Si una oferta economica resulta incursa en presumpció d'anorma1itat o desproporcionada pel seu baix import,
la Mesa de Contractació demanara la informació necessilria perque l'óigan de Contractació puga estar a
disposició de determinar si efectivament l' oferta resulta anormalment baixa amb relació a la prestació i per
aixo ha de ser rebutjada o, si pel contrari, la citada per aixo ha de ser presa en consideració per a adjudicar
l'obra. Per a aixo, la Mesa de Contractació sol, licitarA per escrit al licitador les precisions que considere
oportunes sobre la composició de la seua oferta economica i les seues justificacions. El licitador disposara
d'un termini mAxim de 10 dies, a comptar des de la data en que reba la sol, licitud, a fi de presentar les
justificacions també per escrit.
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Si transcorregut aquest termini la Mesa de Contractació no haguera rebut les dites justificacions, ho posara en
coneixement de l'Organ de Contractació i es considerarA que la proposici6 no podra ser complida i" per tant,
l'empresa que l'haja rea1itzat quedara exc10sa del procediment de selecció. El possible rebuig, en cap cas,
tindra efectes sobre els cAlculs ja realitzats del valor de la baixa anormal o desproporcionada.

La Mesa de Contractació, ponderant els criteris que hagen d'aplicar-se per a efectuar la selecci6 de
l'adjudicatari, classificara, per ordre decreixen, les proposicions presentades i que no hagen sigut declarades
desproporcionades o anormal i procedirA a formular la corresponent proposta d'adjudicació a l'Organ de
Contractació a favor de l'oferta económicament més avantatjosa.
En els casos que, de conformitat amb els criteris d'adjudicació no resultara admissible cap de les ofertes
presentades, la Mesa proposara que es declare deserta la licitaci6.
La proposta efectuada per la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor de l'empresari proposat davant de
l' Ajuntament de Bellreguard mentre no se li haja adjudicat el contracte per acord de l'Organ de Contractaci6.
L' Ajuntament de Bellreguard adjudicanl el contracte conforme a les previsions de l'artic1e 135 de la LCSP.
Les dades deIs actes públics es comunicaran als licitadors per correu electrónic amb antelació suficient i es
publicaran, a més, en el perfil de contractant de l' Ajuntament.

13.

DOCUMENTACIÓ PREVIA A L'ADJUDICACIÓ

13.1. L'Organ de Contractació, a la vista de la proposta de la Mesa de contractació i complits els trAmits
administratius i pressupostaris pertinents a aquest efecte, requerirA al licitador que haja presentat l'oferta
económicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació perque, dins de termini de deu (10) dies Mbils,
a comptar des del següent a aquell en que haguera rebut el dit requeriment, presente la documentació
acreditativa del compliment deIs requisits indicats a continuació:
-Document acreditatiu de la personalitat i capacitat del contractista: fotocópia compulsada del DNI, si es
tracta de persona fisica. Si l' empresa fóra una persona jurídica, original o copia legalitzada notarialment
de l'Escriptura de Constitució o modificaci6 d'aquesta, si és el cas, degudament inscrites en el Registre
Mercantil o en el Registre de Cooperatives.
-Poder, si és el cas, suficient per a representar a la persona o entitat en nom de la qual concórrega el signant
de la proposició, degudament inscrit en el Registre Mercantil (en el cas de la Societat Mercantil) o en el
Registre de Cooperatives (si es tracta d'una Societat Cooperativa). En tot cas els poders hauran de
contenir diligencia de validació, en el cas que ellicitant haguera presentat, al seu dia, fotocOpia.
-Document original acreditatiu de la constituci6, a disposició de l'Organ de Contractació, d'una garantia
definitiva equivalent al cinc per cent de l'import d'adjudicació, exclos l'Impost sobre el Valor Afegit
(!VA). En el Quadre Resum es podrA establir, a més, una garantia complementaria de fins a un cinc per
cent de l'import d'adjudicació del contracte, per la qua! cosa la garantia total podra assolir un 10 per
cent del preu del contracte.
Aquesta garantia podra constituir-se en qualsevol de les formes previstes en la LCSP, i segons l'annex
4 per al cas de realitzar-se per mitjA d'aval.
Alternativament, l' adjudicatari podra constituir una garantia global, en els termes
reglamentArlament es determine.

La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarA una vegada
venciment del termini de garantia assenyalat en el Quadre Resum, i
complit
contracte, o resolt aquest sense culpa del contractista.

que

produit
satisfactóriament

el
el

-Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatiu que l'empresa estA inscrita en la Seguretat
Social i que es troba al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social respecte al
personal que treballe al seu servei.
-Certificat expedit per organ competent de l'Agencia Tributaria justificatiu de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributArles.

-Així mateix, en el cas que l'adjudicatari siga una Unió Temporal d'Empresaris, haurA d'aportar
l'escriptura pública de formalització d'aquesta degudament inscrita en el registre corresponent.
-Document en que s'adscriga nominativament a l'obra un delegat amb titulació d'arquitecte tecnic o
aparellador amb capacitat suficient per a representar a l'empresa en tot allo que afecte a l'execució de
l'obra, amb dedicació plena durant el temps de la seua execució, que sera a més responsable de la seua
seguretat, sense menyscabament de la que legalment assumisca el recnic integrat en la direcció
facultativa a qui s'encomane el seguiment i control del Pla de Seguretat. La designació haura d'estar
degudament acceptada per l'interessat i anira acompanyada de la documentació que acredite la seua
titulació.
-Copia de la polissa d'una asseguranya de tot Risc Construcció que tindrA vigencia fins a la fmalització del
termini de garantia d'aquestes i per import del preu d'adjudicació, i haura d'apareixer com a
beneficiAria, en cas de sinistre, l' Ajuntament de Bellreguard.
-Copia de la polissa d'una asseguran~a de responsabilitat civil per danys a tercers, tant a persones com a
coses, així com per danys produits al' Ajuntament de Bellreguard o al seu personal dependent durant la
vigencia del contracte.
-Comunicació de l'inici de l'activitat a la Generalitat Valenciana.
-Resguard bancari justificatiu d'haver realitzat l'abonament corresponent a les despeses de publicació del
contracte en el compte de l' Ajuntament de Bellreguard,
mAN ES96 00303185770870002271 BANC SANTANDER BELLREGUARD
13.2. Si no s'emplenara adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrA que el licitador
ha retirat la seua oferta, per la qual cosa es procedirA en aquest cas a demanar la mateixa documentació al
licitador segiient, per l'ordre en que hagen quedat classificades les ofertes.

14.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

14.1. L'Organ de Contractació haunl d'adjudicar el contracte dins deIs deu (10) dies habils segiients a la
recepció de la documentació relacionada en la clausula anterior.
14.2. La Resolució motivada de l'Adjudicació sera notificada per correu electronic a tots els licitadors i
publicada simultliniament en el perfil de contractant de l' Ajuntament.

15.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

15.1. Si el contracte és susceptible de recurs especial en materia de contractació conforme a l'article 40
TRLCSP/2011, la formalització del contracte no podrA efectuar-se abans que transcórreguen quinze (15) dies
habils des que es remeta la notificació de l' adjudicació als licitadors i candidats.
L'Organ de Contractació requerirA a l'adjudicatari perque formalitze el contracte en termini no superior a
deu (10) dies hAbils a comptar des del dia segiient a aquell en que haguera rebut el requeriment i haja
transcorregut el termini previst en el paragraf anterior sense que s 'haguera interposat recurs que porte
aparellada la suspensió de la formalització del contracte.
15.2. En els contractes no susceptibles de recurs especial en materia de contractació, la formalització del
contracte haura d'efectuar-se no més tard deIs quinze (15) dies habils segiients a aquell en que es reba la
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
El contracte es formalitzara en document administratiu, constituint el dit document titol suficient per a
accedir a qualsevol registre público Aixo no obstant, el contractista podrA sol, licitar que el contracte s'eleve
a escriptura pública, sent al seu CatreCS les corresponent despeses.
15.3. Quan per causes imputables a l'adjudicatari, no s'haguera formalitzar el contracte dins del termini
indicat, l' Ajuntament de Bellreguard poOra acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la
garantia provisional que, si és el cas, s 'haguera exigit.
Simultaniament amb la signatura del contracte hauran de ser signats per l' adjudicatari del Plec de

--

Oot de L'Era, 10 CP. 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
t-962B15511 f-962B1621B
ajuntament@bellreguard.net
CI.F. P-4604BOO-E

www.bellreguan:!.net

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

Clausules Administratives Particulars i els documents que revisten caracter contractual.

111.

16.
16.1.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

ACTUACIONS PREVIES A L'INICI DE LES OBRES
Pla de Seguretat i Salut en el trebaU

Com a obligació previa a l'inici de les obres, l'adjudicatari baura d'acceptar com a Pla de Seguretat i Higiene
per a l'obra l'estudi que sobre aquest tema figure en el projecte adjudicat o, si no n'hi ha, proposar el seu propi
Pla de Seguretat a la Direcció Facultativa.
El Pla de Seguretat i Salut en el treball haura de ser presentat pel contractista a l' Ajuntarnent de Bellreguard
en el termini maxim de 30 dies naturals des de la data d'adjudicació, a 1'0bjecte que puga ser aprovat per
aquesta previarnent a l'inici de les obres, requisit imprescindible perque aquesta es puga comen9&".
Si s'incompleix el dit termini i, a causa d'aixo, l'aprovació del Pla no es produeix abans de la comprovació del
replanteig i inici de les obres, encara que s'autoritze l'inici d'aquestes, per al seu comen9arnent efectiu sera
condició imprescindible l'aprovació del referit Pla. En el sit suposit, el termini contractual comen9&"a a
comptar a partir del dia següent a la signatura de l' Acta de Comprovació de Replantejarnent i Inici de les
Obres, en que es deixara constancia deIs punts esmentats.
Amb independencia del que s'ha exposat anteriorment, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació
suposara una penalització diaria d' 1 per cada 5.000 euros del preu del contracte, que sera descomptada, si és el
cas, en la primera certificació.
El contractista estara obligat a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i elements necessaris per
a complir tot el que s'estipula en la legislació vigent sobre la materia i per les normes de bona construcció.
L'autor del Pla de Seguretat i Salut baunl de ser distint del redactor de l'Estudi de Seguretat i tenir la titulació
exigida legalment, punt que s'acreditara degudament a la presentació del Pla per a la seua aprovació, després
de l'informe previ favorable de l'autor de l'Estudi.

16.2.

Assegurances
16.2.1.

Asseguran~a

de Tot Risc Construcció

El contractista esta obligat a concertar, al seu carrec, una asseguran~ de Tot Risc Construcció abans de 1'inici
de les obres, que tindra vigencia fins a la fmalització del termini de garantia d'aquestes i per import del preu
d'adjudicació, havent de figurar com a beneficiaria, en cas de sinistre, l' Ajuntament de Bellreguard.
En la recepció de l'obra, baura d'acreditar-se que la polissa té vigencia en el període de garantia d'aquesta i
que la prima corresponent es troba totalment pagada. L' Ajuntament de Bellreguard podra suspendre la
tramitació de certificacions i, en el supOsit de recepció, la suspensió del comput del termini de garantia, fins
que el contractista acredite el compliment d'aquesta obligació, sense que el dit període de suspensió siga
computable a efectes d'indemnització per demora en el pagament de les certificacions o liquidació.

16.2.2.

Asseguran~a

de responsabilitat civil

19ualment, el contractista esta obligat a subscriure una asseguran9a de responsabilitat civil per danys a tercers,
tant a persones com a coses, així com per danys produits a l' Ajuntament de Bellreguard o al personal
dependent d'aquesta durant la vigencia del contracte.

16.3.

Delegat d'obra, control de qualitat i aprovació de subcontractistes

El contractista s'obliga a:
-Presentar un document pel qual s'adscriga nominativament a l'obra un recnic delegat, amb delegació
tecnica i capacitat suficient per a presentar a l'empresa en tot allo que afecte a l'execució de l'obra, amb
dedicació plena durant el temps d'execució d'aquesta i sera, a més, responsable de la seua seguretat,
sense detriment, si és el cas, de la responsabilitat que legalment assumeix el tecnic integrat en la
direcció facultativa a qui s'encomana el seguiment i control del Pla de Seguretat. El nomenament haura
d'estar degudament acceptat per l'interessat i acompanyada de la documentació que acredite la seua
titulació.
-Realitzar la proposta de designació d'empresa acreditada per al control de qualitat de les obres.
-Almenys vint dies abans de la data planificada per a la intervenció de cada un deIs subcontractistes en
l'obra, l'adjudicatari haura de presentar per escrit la intenció de celebrar els subcontractes, per la qual
cosa assenyalara la part de les obres que es pretenguen subcontractar i la identitat del subcontractista,
justificant suficientment l'aptitud d'aquest per a executar-Ia per referencia als elements tecrucs i
humans deIs quals dispose posant-los a disposició de les obres, i la seua experiencia amb les
corresponents referencies d'obres en les quals han participat i imports contractats, així com la resta de
dades ressenyades en el Plec de Prescripcions Tecniques. En el cas que el subcontractista tinguera la
classificació adequada per a realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, la comunicació
d' aquesta circumstancia eximira al contractista de la necessitat de justificar l' aptitud d' aquello
-Sense perjudici del que s 'ha exposat anterionnent, i de la plena aplicació del que es disposa en l' artiele
210 de la LCSP, qualsevol intervenció d'un subcontractista en l'obra contractada requerira, almenys,
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa de les Obres.
El contractista queda obligat al compliment del que es disposa el TRLCSP/20Ili la resta d'obligacions
establides per al cas de subcontractació en l' esmentada Llei, al compliment del que es disposa en l' artiele
42 de l'Estatut deIs Treballadors (Subcontractació d'obres i serveis), en la seua redacció donada pel Reial
Decret Llei 5/2001, de 2 de mar~, i, sense que supose exelusió de la seua responsabilitat contractual, a
exigir al subcontractista una declaració responsable de no estar l' empresa inhabilitada per a subcontractar o
compresa en alguns deIs suposits de l' article 60 TRLCSP/2011.
En el cas d'incompliment de les obligacions establides en materia de subcontractació, l'Ajuntament de
Bellreguard quedara facultat per a suspendre, sense que es genere cap dret a compensació per a
l'adjudicatari, el pagament de les certificacions d'obra fins a la completa esmena.
A més, la infracció de les condicions establides per a procedir a la subcontractació i la falta d'acreditació
de l'aptitud del subcontractista o de les circumstancies detemrinants de la situació d'emergencia o de les
que facen urgent la subcontractació donara lloc a la imposició d'una penalitat de fins al 50% de l'import
del subcontracte.
L'incompliment d'aquesta condició especial d'execució suposara la imposició d'una penalització
contractual del 5% del pressupost del contracte, o d'un 10% quan resulte un perjudici a la part d'obra a la
qual es refereix, i es podra alternativament en aquest últim cas resoldre el contracte per causa imputable al
contractista. Tot aixo sense perjudici de la reparació que procedisca i de la indemnització deIs perjudicis
ocasionats a l'Ajuntament de Bellreguard.

16.4.

Comprovació del replanteig

L'execució del contracte d'obres comen~a amb l'Acta de Comprovació de Replanteig dins del termini que es
consigne en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de la data de la seua fonnalització. llevat de
casos excepcionals justificats, la Unitat Tecnica de l'Ajuntament procedira, en presencia del contractista, a
efectuar la comprovació del replanteig i s'estendra acta del resultat que sera signada per ambdues parts
interessades.
No podra iniciar-se robra sense que haja sigut estesa Acta de Comprovació del Replanteig.
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17.

PROGRAMA DE TREBALL

17.1. El contractista estara. obligat a presentar a l'Ajuntament IDl programa de treball en el terInini de trenta
dies, comptats des de la formalització del contracte.
17.2. En el programa de treball s'incloura les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP, havent en tot
cas d'ajustar-se als terminis establits llevat que l'AjIDltament autoritze la seua modificaci6.
17.3. L'Ajuntament resoldra sobre el programa de treball en el termini maxim de 15 dies següents a la seua
presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguen les clausules del contracte.
17.4. L'Ajuntament podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista haja
presentat en deguda forma el programa de treball, sense que aixo puga originar dret al cobrament d'interessos
de demora per retard en el pagament de les dites certificacions. Aixo mateix, tampoc procedira el dret al
cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquelles certificacions que incomplisquen el
programa de treba11 aprovat per no assolir les quantitats establides.

18.

INSPECCIÓ 1 DlRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES

18.1. Incumbeix a l'AjIDltament exercir, de manera continuada, la inspecci6 i direcci6 de l'obra durant la
seua execuci6. A aquests efectes la Unitat Tecnica de l'Ajuntament podra inspeccionar les obres totes aquelles
vegades que considere necessari i sol, licitar la informaci6 que estimen oportuna per al correcte control
d'aquestes.
18.2. L'Órgan de Contractació podra designar un responsable del contracte, al qual correspondra supervisar
l'execució de les obres, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessanes amb la finalitat d'assegurar la
correcta realitzaci6 de la prestaci6 pactada, dins de l'ambit de facultats que aquellli atribuisca. El responsable
del contracte podra ser una persona fIsica o jurídica, vinculada a l'Ajuntament o aliena a aquest.
18.3. La Direcci6 Facultativa podrA estar formada pel Director de l'Obra, el Director de l'Execuci6 i el
Coordinador de la Seguretat i Salut. La totalitat o part d'aquesta podra ser desenvolupada directament per la
Unitat n:cnica de l'Ajuntament.
18.4. La Direcci6 Facultativa no podra introduir en el projecte, alllarg de la seua execució, alteracions en
les unitats d'obra sense l'autorització previa de l'Organ de Contractació. Així mateix, en cas de discordances
entre els documents del projecte, tampoc podra adoptar cap decisió que puga implicar la introducció de
modificacions sobre el projecte aprovat, atenint-se a aquests efectes al que es disposa en la clAusula 23 del
present Plec.
18.5. La rea1itzaci6 pel contractista d'alteracions en les unitats d'obra sense autorització previa de
l'Ajuntament, fms i tot quan aquestes es realitzen davall les instruccions de la Direcció Facultativa, no
generarA cap obligaci6 per a l'Ajuntament i, a més a més, quedara el contractista obligat a refer les obres
afectades sense dret a cap abonament, tot aixo sense perjudici de les responsabilitats que l'Ajuntament
poguera exigir a ambd6s per incompliment deIs seus respectius contractes.
18.6. La Direcci6 de l'obra es preocuparA d'adquirir i mantenir permanentment en l'obra elllibre d'ordres,
sobre el qua! es reflectiran les ordres donades per l'Ajuntament, així com les incidencies que es produlsquen
en l'obra. També es detallaran totes les visites que s'efectuen a l'obra.
18.7
D'acord amb el que s'estableix en l'article 13 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, de Disposicions
mínimes de seguretat i salut deIs treballadors en les obres de construcci6, en l'obra existira un llibre
d'incidencies. Estaran expressament habilitats per a accedir-hi i realitzar-hi anotacions la Direcci6 Facultativa,
contractistes i subcontractistes, treballadors autOnoms, responsables de la prevenci6 deIs riscos laborals i
representants deIs treballadors de les empreses intervinents, així com els tecnics del Servei d'Obres,
Manteniment i Vigilancia de les Instal'lacions i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament.

19.

PRESCRIPCIONS PERA L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

19.1.

Obligacions laborals, socials i economiques del contractista

EIs contractistes estaran obligats a:
·Aplicar els principis de l'acció preventiva els quals es recu1len en l'artic1e 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats en l'article 10 del RD 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
-Complir i fer complir al personal en que s'estableix en la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut
en el Treball.
·Complir la nonnativa en materia de riscos laborals, tenint en compte, si és el cas, les obligacions sobre
coordinaci6 d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.
·Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en materia de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats del Coordinador i del Promotor no eximiran de les seues responsabilitats als contractistes
i subcontractistes.
El personal adscrit als treballs dependra exclusivament del contractista, el qual tindra tots els drets i deures
inherents a la seua qualitat d'empresari respecte a aquesto En general, el contractista respondrit de tates
aquelles obligacions que li vinguen imposades en el seu caracter d'empleador, així com del compliment de
totes aquelles nonnes que regulen i desenvolupen la relació laboral o d'altre tipus entre aquell, o entre les seus
subcontractistes, i els treballadors d'un i altre, sense que puga repercutir contra l'Ajuntament cap multa, sanció
o qualsevol tipus de responsabilitat que, per incompliment d'alguna d'elles, pogueren imposar-li els
organismes competents.
En qualsevol cas, el contractista indemnitzara a l'Ajuntament de tota quantitat que estiguera obligada a pagar
per incompliment de les obligacions ací consignades, encara que aixo li vinguera imposat per resolució
judicial o administrativa.

19.2.

Assaigs i analisis de materials i unitats d'obra

19.2.1. En el cas que s'establisca que la realització del control de qualitat de l'obra esta inclosa en el
contracte, l'Ajuntament designara, d'entre les tres propostes presentades pel contractista, a l'entitat pública o
privada que haja de subcontractar l'empresa adjudicataria de robra, als efectes deIs assaigs, controls, proves i
anaIisis previstos en aquesta clausula.
Les empreses propostes pel contractista per a la realització deIs assaigs i anaIisis no podran ser empreses
vinculades a aquest, de confonnitat amb el que s'estableix en l'article 129 de la LCSP.
19.2.2. El control de qualitat de l'obra inc1oura:
-El d'aquells materials, elements o unitats d'obra subjectes a nonnes o instruccions d'obligat compliment
promulgades per l'Ajootament que versen sobre condicions o homologacions que han de reunir aquests.
EIs costos de la realitzaci6 deIs assaigs, anaIisis, proves o controls preceptius per a verificar aquestes
condicions, es consideraran inclosos en els preus recollits en el projecte i d'acord amb el pressupost
desglossat, si és el cas, a aquests efectes en el programa de control de qualitat que figura en el projecte
aprovat.
-Aquells altres controls i anaIisis que vinguen imposats per alguna nonna, pero que la Direcció Facultativa
o el Coordinador del treball estimen pertinents, fins a un Hmit maxim de 1'1 % del pressupost d'execució
material de robra vigent en cada moment o del percentatge que, si és el cas, l'empresa constructora
haguera ofertat com a millora en la licitaci6, els quals abra~aran els següents conceptes:
-EIs assaigs no obligatoris que la Direcció Facultativa o el Coordinador del treball estimen pertinents.
·El control de qualitat d'execuci6 de la cimentació, estructura, obra i acabats.
-El control de qualitat d'execució de les instal·lacions.
-Les proves finals de les instal'lacions i d'estanquitat de faltanes i cobertes.
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-El control de qualitat i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
El control de qualitat de les actuacions reflectides anteriorment es recol1ira en infonnes mensuals on
s'indicaran les possibles incicIencies detectades que puga afectar a l'execució de l'obra projectada.
Els assaigs establits en els apartats anteriors que per qualsevol circumstancia no siguen realitzats i abonats pel
contractista, podran ser executats per l'Ajuntament i el seu import deduit de les certificacions mensuals
corresponents.
19.2.3. En qualsevol cas, les despeses d'assaigs destinades a informació, verificació o comprovació d'unitats
d'obra mal executades per l'empresa contractista de les obres, seran abonades per aquests en la seua totalitat.
Si per qualsevol circumstancia els assaigs establits en el paragraf anterior, no són realitzats i abonats pel
contractista de l'obra, aquests podran ser ordenats per la Direcció Facultativa, després de l'autorització
previa de l'Ajuntament, i el seu import sera deduit de les certificacions d'obra mensual s corresponents.
19.3.

Productes industrials d'ús en I'obra

EIs materials, elements, maquines i equips que s'han d'usar en l'obra hauran de reunir les qualitats i les
característiques marcades en els documents contractuals del projecte i en eles normes d'obligat compliment,
per la qual cosa el contractista haura de proveir-se deIs subministradors els productes deIs quals s'ajusten a
aquests requisits, siga quin siga ellloc, zona o localitat d'on provinguen.
Si en els documents contractuals figurara alguna marca, model o denominació especffics d'un producte
industrial per a designar-Iot, s'entendra que aquesta menció es refereix a les qualitats i les característiques del
dit producte, per la qual cosa el contractista podra, després de la conformitat previa de la Direcció Facultativa,
utilitzar productes d'altres marques o models sempre que aquests complisquen estrictament eIs esmentats
requisits de qualitat i característiques.
Si existeixen segells, marques de qualitat, certificacions o autoritzacions per a determinats productes
industrial s que s'han d'utilitzar en l'obra, sera obligatori l'ús de marques comercial s que disposen d'aquest.
19.4.

Oficina de I'empresa i d'obres

19.4.1. L'empresa adjudicataria haura de tenir una oficina ubicada a la Comunitat Valenciana, en la qual
existisca un representant legal de l'empresa amb poders suficients per al pIe desenvolupament i execució del
contracte.
19.4.2. 19ualment, dins del perímetre de l'obra, llevat d'autorització expressa de l'Ajuntament en un altre
sentit, haura d'ubicar-se una Oficina per al cap d'obra, els auxiliars i el personal tecnic, on s'hauran de
conservar els documents establits en el Plec.

19.5.

Senyalització de .'obra i de I'edifici

19.5 .1. Amb independencia de les senyalitzacions d'obra que estara obligat a instal·lar el contractista, al seu
carrec, conforme al projecte o per les disposicions vigents, incloses les municipals, estara igualment obligat,
dins del mes següent al dia en que s'inicie l'obra, a col· locar un Hmit del solar que fixara un representant de
l'Ajuntament i un cartell ajustat al format que figura com a annex 6. El contractista no podra fixar cap altre
cartell que tinga caracter de publicitat comercial.
19.5.2. En les inversions que es financen amb fons estructural s, s'establiran mesures d'informació i publicitat
de conformitat amb el que es disposa en el Reglament CElI59/2000 de la Cornissió, de 30 de maig de 2000, i
de la Decisió de la Comissió de 31 de maig de 1994 (94/3421CE) sobre coordinació de les intervencions deIs
fons estructurals.

19.6.

Informació i difusió de les obres

El contractista esta obligat a guardar sigil respecte de les dades i els antecedents que, no sent públics i notoris,
estiguen relacionats amb l'objectiu del contracte, o deIs que tinguen coneixement amb ocasió d'aquest, no
podent proporcionar infonnació a tercers sobre la materia objecte del contracte, ni pennetre l'accés a l'obra
amb la dita finalitat llevat que compte, a aquest efecte, amb l'autorització previa de l'Ajuntament.

19.7.

Responsabilitat del contractista

19.7.1. L'execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura del contractista, sense petjudici del que
s'estableix en l'artiele 214 y ss del TRLCSP/2011.
19.7.2. El contractista respondra civilment, i si és el cas penalment, deIs danys causats a l'Ajuntament com a
conseqüencia deIs vicis ocu1ts de l'obra.
21.7.3. La quantitat en que es concreten aquests danys sera immediatament exigible per la via de
constrenyiment administratiu.
19.7.4. El contractista també respondra, durant l'execució de l'obra, de tots els danys i peIjudicis, directes o
indirectes, que es puguen ocasionar com a conseqüencia d'actes, omissions o negligencia del personal al seu
canec, d'una deficient organització, protecci6 o senyalització de les obres, sent pel seu compte indemnitzar els
danys i peIjudicis que es causen a tercers com a conseqüencia de l'execuci6 del contracte.

19.8.

Preus

19.8.1. Tots els treballs, miijans auxiliars i materials que siguen necessaris per a la correcta execució i
acabament de qualsevol unitat d'obra, confonne a les nonnes de bona construcci6, es consideraran inclosos en
el preu d'aquesta, encara que no figuren tots ells especificats en la descomposició o descripci6 deIs preus.
19.8.2. Totes les despeses que pel seu concepte siguen assimilables a qualsevol del que sota el titol genenc de
"costos indirectes" s'esmenten en l'article 67 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques que no siguen directament imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es
consideraran sempre incloses en els preus de les unitats d'obra del projecte, quan no figuren en el projecte
valorats en unitats d'obra o en partides alyades.
19.8.3. En els preus unitaris únicament revestiran caracter contractual la definició i descripció de la unitat
d'obra, per mitjA del seu epígraf corresponent i el seu resultat final expressat en lletres.

20.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
20.1
Seran obligatories per al contractista les modificacions en el contracte d'obres que, d'acord
amb el que s'estableix en l'article 234 i ss del TRLCSP/2011, produ'isquen augment, reducció o
supressi6 de les unitats d'obra o substitució d'una elasse de fAbrica per una altra, sempre que aquesta
siga una de les compreses en el contracte. En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista no
tindra dret a reclamar cap indemnització.
20.2.
Quan les modificacions suposen la introducció d'unitats d'obra no compreses en el projecte o
les seues característiques diferisquen substancialment d'elles, s'atendrA al que es preceptua el
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TRLCSP/2011. En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnització, sense perjudici del que s'estableix el TRLCSP/2011.
20.3.
Quan el director facultatiu de l'obra considere necessana una modificació del projecte,
sol, licitara a l'Órgan de Contractació autorització per a iniciar el corresponent expedient, que se
substanciara amb caracter d'urgencia amb les actuacions previstes en l'article 234 y ss del
TRLCSP/201 1.

21.

ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA
21.1
L'import de les obres executades s'acreditara mensualment al contractista per mitjA de
certificacions expedides pel Director Facultatiu, les quals se les abonaran com a pagaments a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produisquen en la mesma final i sense suposar,
en cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenguen.
21.2.
El contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessana per a
executar les obres en el termini o termini contractuaIs. No obstant aixa, no tindra dret a percebre en
cada any, qualsevol que siga l'import del que s'ha executat o de les certificacions expedides, major
quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació.
21.3.
El pagament materiai de cada certificació es realitzara en el termini legal i regiamentariament
establit, a partir de la presentació de la certificació d'obra i factura corresponent en el registre d'entrada
de l'Ajuntament.

22.

ABONAMENTS DE LES UNITATS DE SEGURETAT 1 SALUT
22.1.
L'abonament de les unitats de seguretat i salut incloses en el P1a corresponent, es fara de fonna
percentual sobre l'import de l'obra executada en el perfode que es certifique. El dit percentatge a aplicar
sera el que resulte de dividir l'import del pressupost vigent d'execució material de seguretat i salut entre
l'import del pressupost d'execució material de les unitats d'obra, també vigent en cada moment,
multiplicat per cent. A fi que siga procedent el referit abonament percentual, es requerira que hagen
sigut executades i disposades en obra, d'acord amb les previsions establides en el Pla, les unitats de
seguretat i salut que corresponguen al període que cal certificar.
22.2.
Quan durant el curs de les obres l'Ajuntament resolguera modificar el projecte aprovat i, com a
conseqüencia d'aixa, fóra necessari alterar el Pla de Seguretat i Salut aprovat, l'import econamic del
nou Pla, que podrA variar o ser coincident amb l'inicial, es dividira entre la suma del pressupost
d'execució material primitiu de l'obra i el que originen, si és el cas, les modificacions d'aquestes i
multiplicat per cent, obtenint-se el percentatge que cal aplicar per a efectuar l'abonament de les partides
de seguretat i salut d'acord amb el criteri establit amb anterioritat. El dit percentatge sera el que
s'aplique a origen a la totalitat del pressupost d'execució material de les unitats d'obres en les
certificacions successives, deduint-se les anteriors certificades.
22.3.
En el cas de no figurar la seguretat com a partida independent en el pressupost del projecte
aprovat, aquesta es considerara inc10sa entre els costos indirectes i les despeses generals d'estructura
derivats de les obligacions del contracte, per la qua! cosa en efectuar l'abonament de les unitats d'obres,
s'entendra. comprés el corresponent als mitjans de seguretat i salut.

23.

COMPLIMENT DELS TERMINIS 1 PENALITZACIÓ PER DEMORA
23.1.
El contractista queda obligat al comp1iment del termini d'execució del contracte i deIs terminis
parcials mAxims fixats per l'Ajuntament.
23.2.
Si arribada la finalització de qualsevol deIs terminis o el seu final, el contractista haguera
incorregut en demora per causes imputables a eH mateix, l'Ajuntament podrA optar indistintament, en la
forma i condicions establides en el TRLCSP/2011, per la resolució del contracte amb perdua de la
garantia o per la imposició de les penalitats establides en aquest. L'import de les penalitats no exc10u la
indemnització a que puga tenir dret a l'Ajuntament, per danys i perjudicis originats per la demora del
contractista.

23.3.
Si el retard fóra per motius no imputables al contractista, s'atendra al que es disposa en l'article
197 de la LCSP.
23.4.
Quan es produisca un retard en les obres per causa imputable al contractista, del que es
deduisca l'incompliment de les anualitats contractuals, amb independencia de les penalitats abans
esmentades, l'Ajuntament podra procedir al reajustament de les anualitats per a adequar-Ies al ritme de
les obres, després de l'audiencia previa del contractista.

24.

PENALITATS
24.1.
L'Organ de Contractació amb subjecció al que s'estableix el TRLCSP/2011, podra imposar
penalitats a l'empresa contractista pels següents incompliments i en les quanties que s'assenyalen:

DO
DO
DO

Per demora en el compliment en el termini total o deIs terminis parcials.
Per compliment defectuós de la prestació, per incomplir o complir defectuosament el compromfs
d'adscripció de mitjans personals i materials i les condicions especials d'execució del contracte.
Per infracció de les obligacions, condicions i la resta de requisits per a la subcontractació.

24.1.

La quantia de les penalitats sera la següent:

-Per la causa contemplada en la lletra a), les quanties previstes en l'aparat 4 de l'article 196 de la LCSP.
-Per les causes contemplades en les lletres b) i c), un 1% del preu del contracte, llevat que motivadament
en l'Órgan de Contractació estime que l'incompliment és greu o molt greu, per la qual cosa podra assolir
fins a un 5% en el primer cas i fins a un 10% en el segon. La reiteració en l'incompliment es tindra en
compte per a valorar la gravetat.

25.

ALTA DE LES INSTAL' LACIONS, MÁQUINES 1 EQUIPS

25.1. Sera a c8.rrec del contractista la realització de les gestions, pagaments de totes les despeses, taxes,
arbitris, redacció, visat deIs projectes, direcció tecnica i la resta de documentació necessana que haja de
presentar en els organismes competents a efectes d'obtenir l'alta i permís de funcionament adequat o legalitzat
de les instal·lacions, encara que hagen de ser titulades a nom de l'Ajuntament o de la persona o entitat que
aquesta designe.
25.2. Entre les despeses anteriorment ressenyades, es consideraran incloses les relatives a drets de
connexió, verificació i enganxada, d'acord amb les disposicions vigents sobre connexions electriques, així com
les d'aigua, gas natural, telefonia, informatica, etc. També seran a carrec del contractista la realització de les
gestions necessanes per a aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes estiguen
obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la materia.

26.

RECEPCIÓ DE LES OBRES 1 CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA

26.1. El contractista adjudicatari, una vegada finalitzada l'obra i abans de l'acte de recepció, haura
d'entregar a l'Ajuntament original i dues copies deIs següents documents, degudament oroenats i
enquadernats:
-Planols i la resta de documents necessaris per a reflectir exactament l'obra executada. Aquests documents
s'entregaran en paper i en el suport informatic que designe l'Ajuntament.
-Els reportatges fotografics i de vídeo i els exemplars de la publicació descriptiva de l'edifici i de les obres
executades, així com les originals d'aquests.
-Blllibre d'ordres.
-Elllibre d'incidencies.
-Relació de subcontractistes, inelosos proveidors, fabricants i procedencia deIs materials.
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-Homologacions, certificats i la resta de garanties des controls de qualitat deIs materials o elements
col'locats en obra que que ho requerisquen o ho posselsquen i que inc10guen informe final de la
cimentaci6, estructura, coberta i prova d'estanquitat.
-Caracteristiques tecniques de les maquines, equips i aparells instal·lats.
-Els projectes i direccions tecniques de les instal'lacions verificats pels organismes competents, butlletins
de llum i aigua, i els planols definitius del seu tr~at.
-La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals i posada en servei de
totes les instal'lacions existents en l'obra.
-La documentació tecnica que haja sigut necessana per a obtenir e1s permisos, les llicencies i les
autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.
-Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponent a les instal'lacions,
maquines i equips que s'hagueren instal'lat en l'obra.
-Tota aquesta documentaci6 es tramitara segons el que s'estableix en el Codí TecDÍc de l'Edificaci6 i els
seus documents basics.
26.2. Abans de la recepció, el contractista haura de realitzar les actuacions que a continuació es detallen,
requisit sense el quals aquesta no podra portar-se a terme:
-Retirada, després de la conformitat previa de l'Ajuntament, de tots e1s cartells d'obra i qualsevol altre
carten o senyalitzaci6 que no forme part de la senyalització definitiva de l'edifici.
-Procedir a la neteja de l'immoble i, si és el cas, de la urbanització objecte de les obres, de manera que
queden dísposats per al seu ús directament, sense necessitat d'una nova actuaci6 de neteja.
-Acreditar la vigencia de la polissa d'asseguranya d'incendi de les obres pel tennini d'un any comptat des
de la seua recepció i que la prima es trobe totalment abonada.
-Acreditar la vigencia de les polisses de les assegurances de danys materials o assegurances de caució,
establides en l'apartat 1, lletres bb) i c) de l'artic1e 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació
de l'Edificaci6 (LOE), amb les condicions i les característiques establides en el dit article.
26.3. La recepció es realitzara de conformitat amb el que s'estableix en els articles 205 i 218 de la LCSP.
Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seua recepció el contractista esta obligat, al seu
carrec, a la conservació i guarderia d'aquestes. Sent responsable deIs danys que s'hi produlsquen. Així mateix,
vindra obligat a conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a aquests efectes i per al correcte
desenvolupament els cuidats, regs i treballs i reposicions que siguen necessaris.
26.4.

Certificació final de les obres.

26.4.1.
D'acord amb el que es preveu en l'article 218 del TRLCSP/2011, en el termini de tres mesos
comptats a partir de la data de recepci6, l'Organ de Contractació haura d'aprovar la certificaci6 final de
les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.
A aquests efectes, rebudes les obres es procedira seguidament a la seua mesura general amb assistencia
del contractista, formulant-se pel director de l'obra la mesura de les realment executades d'acord amb el
projecte. En l'acta de recepció de l'obra es fixara la data per a l'inici de la mesura i el contractista
quedara notificat per al dit acte.
D'aquest acte s'alyara acta que firmaran les persones que s'estableixen en la normativa d'execució
pressupostana de l'Ajuntament.
Sobre la base del resultat de la mesura general i dins del termini d'un mes comptat a partir de la data de
recepci6, el Director de l'obra redactara la corresponent relaci6 valorada.
Posteriorment, i dins deIs deu dies següents a la finalitzaci6 del termini indicat en l'apartat anterior, el
director de l'obra expedira i tramitara la corresponent certificaci6 final.
26.4.2.

La certificaci6 final de l'obra haura de contenir la següent documentaci6:

00 Una memoria que inc10ga els antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació i justificació de

les variacions de mesura.

Acta de recepció de l'obra.
Acta de mesura final de l'obra.
Mesura de l'obra realment executada.
DO Pressupost comparatiu.
DO Relació de certificacions expedides a la contracta.
DDO Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció Facultativa.
DDO Estat demostratiu del saldo de la certificació fmal.
000 Revisió de preus que procedisca si és el caso
000 Planols definitius de l'obra.
DO

DO
DO

27.

TERMINI DE GARANTIA

27.1. El termini de garantia sera l'establit en el Quadre Resum o en la proposta de l'adjudicatari si el
millora. Aquest no podra ser inferior a l any i COmen9ara a comptar a partir de la data de recepció de l'obra.
27.2. Durant el termini de garantia, el contractista esta obligat, al seu C8.rrec, a la guarda i conservació de les
obres, sent responsable deIs danys que s'hi produisquen, llevat que expressament siga rellevat d'aquesta
obligació per l'Ajuntament, per haver sigut entregades a l'ús o al servei corresponent les obres del contracte.
27.3. El contractista estara obligat a conservar, durant el primer any del termini de garantia, les obres de
jardineria incIoses en el contracte, realitzant a aquest efecte, i per al correcte desenvolupament, els cuidats,
regs, treballs i reposicions que siguen necessaris.
27.4. Abans de la finalització del termini de garantia, l'Ajuntament podra requerir al contractista la
reparació deIs defectes observats, amb la concessió d'un termini per a aixo, per la qual cosa quedara, en aquest
cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa s'haja efectuat la reparació de confonnitat
amb l'Ajuntament.

28.

DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats es
tornara la garantia constituida o es cancel'lara l'aval o asseguran9a de caució en la forma establida en l'article
90 LCSP.

29.

CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

29.1. Són causes de resolució del contracte d'obres les assenyalades en els articIes 206 i 220 del
TRLCSP/2011.
29.2. L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les clausules establides en el present Plec,
podrA ser causa de resolució del contracte.

30.

RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

30.1. Si l'obra s'arruina una vegada fmalitzat el termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a
causa de l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra deIs danys i perjudicis durant
el termini de quinze anys, comptats a partir de la data de recepció.
30.2. Transcorregut aquest termini sen se que s'haja manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment
extingida la responsabilitat del contractista.

31.

PRERROGATIVES DE L'AJUNTAMENT

31.1
L'Organ de Contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
oferisca el seu compliment, modificar-lo per raons d'interes públic, acordar la seua resolució i determinar els
efectes d'aquesta dins deIs límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP/2011 .
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31.2. En els procediments que s'instrueixen per a l'adopció d'acords relatius a la interpretació, modificació i
resolució del contracte, haura de donar-se audiencia al contractista.
31.3. No obstant aixo, sera preceptiu l'informe del Consell d'Estat o Organ consultiu equivalent de la
comunitat autonoma en el casos de:
-Interpretació, nul'litat i resolució quan es formule oposició del contractista.
-Modificacions del contracte quan la seua quantia, ail1adament o conjuntament, siga superior a un 20% del
preu primitiu del contracte i aquest siga igual o superior a sis milions d'euros.
31.4. Els acords que adopte l'Órgan de Contractació posara fi a la vía administrativa i seran immediatament
executius.

32.

JURISDICCIÓ COMPETENT

32.1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes deIs contractes
administratius, seran resoltes per l'Órgan de Contractació, els acords del qual posaran fi a la vía administrativa,
i contra aquests es podra interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes davant del
mateix Órgan, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de
la seua notificació.

33.

RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ

33.1
D'acord amb el que s'estableix en l'article 40 i ss del TRLCSPI2011, en els procediments d'adjudicació
de contractes d'obres subjectes a regulació harmonitzada, es podrA interposar recurs especial en materia de
contractació preví a la interposició del recurs contenciós-administratiu, sense que procedisca la interposició de
recursos administratius ordinaris. Quant a la seua tramitació i efectes s'atendra al que es disposa la normativa
aplicable.
Contra la resolució del recurs només procedira la interposició de recurs contenciós administratiu conforme al
que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En tot cas, les parts se sotmetran a la jurisdicció deIs jutjats i tribunals de competencia administrativa a la
ciutat de Valencia.
Conegut i acceptat en la seua totalitat
L'adjudicatari

ANNEXl
(DADES DE L'EMPRESAA EFECTES DE NOTIFICACIONS)
amb
SL,______________________~----------------------~
______________-', en representació de l'empresa _________________________

DNI

número

ACCEPTA expressament que les notificacions que es generen en les diferents fases de la tramitació
administrativa d'aquest expedient de contractació, siguen realitzades per l'Ajuntament per mitja de correu
electronic, a fi d'agilitar el procediment, sempre que s'apliquen les garanties processals establides en la
legislació vígent. Per a aixo, aquesta empresa declara que les dades a efectes de notificacions són les
següents:
Carrer/AvingudalPlaya:
Codi Postal:

Població:
Provincia:
Telefon:

Fax:
Direcció de correu electrOnic:

CIF:
A _ _ _ _ _ _ _ a ___ de _ _ _ _ 2015

Sign.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Signatura i segell)

NOTA: Aquestfull s'inc!oura en el sobre 1 (Documentació General)

ANNEX2
(DOCUMENTA CIÓ PERA LA SEUA VALORACIÓAUTOMATICA)

SL ___________________________________
amb DNI núm.: _ _ _ _ _ _ _---', en nom i representació de l'empresa: _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ambNIF núm.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DECLARE:
1. Que he quedat assabentatlada del procediment per a l'adjudicació del contracte que té per objecte les obres
de "REMODELACIÓ DE LA PLA~A DE LA RIBERA DE LA PLATJA DE BELLREGUARD".
2. Que igualment conee el projeete, el plec de clausules administratives particulars i la resta de documentació
que ha de regir el present contracte, que expressament assumisc i acate en la seua totalitat i sense cap
excepci6.
3. Que l'empresa a la qual represente compleix amb tots els requisits i totes les obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seua obertura, instal'lació i funcionament, i que en l'elaboració de l'oferta ha tingut
en compte totes les obligacions derivades de les disposicions vigents en materia de protecció d'ocupació,
condieions de treball i prevenció de riscos laboraIs i protecci6 del medi ambient.
4. Que amb relaei6 a la prestació presenta la següent:

B.l) Oferta EconOmica: (en lletres) _ _ _ _ _ _ _ euros amb _ _ _ _ _ _ centims, (NA inclos),
segons el següent desglossament:
OFERTA
Import
Base
Imposable ......
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Import
IVA ...............
TOTAL
IMPORT

A,---------- a - - - - -de --------------- de
Sign.: __--,-__----,.",----_____________
(Signatura i segell)

ANNEX3
(DECLARACIÓ NO TROBAR-SE EN CAP DE LES PROHIBICIONS DE L'ARTICLE 60 Del
TRLCSP/2011 i D'ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÁRIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL)
Sr.__________________________________----', amb DNI núm.:
, en nom i
representació de l'empresa
, amb número d'identificació fiscal

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAl que posseeix plena capacitat d'obrar i no es troba en
cap de les prohibicions que estableix l'article 49 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en cap deIs
suposits previstos en la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
Així mateix, DECLARA que l'esmentada empresa esta al corrent en el compliment de les obligacions
tribut8ries i amb la Seguretat Social. Tot aixó, sense petjudici de presentar els certificats acreditatius de les
dites circumstancies en el cas que resultara adjudicatario

A- - - - - - - a -------de - - - - - - - - - - -de
Sign.. :.________________________

(Sipatura i segelll

ANNEX4

(MODELDEAVAL)
L'Entitat.~----~--~--~~------,-------------- amb NIF núm.
amb
domicili a efectes de notificacions i requeriments, a ____----:____--', el --:-:-________________---J,
número
en
el
seu
nom
representació
els
apoderats
Sr..
(NIF.
__---,---_ _ _--.J)
i
Sr.
____________________________ (NIF ______________), amb poders suficients per a obligar-lo a
aquest efecte.

AVALA
A
amb NIF
domiciliada a
-:-::---_ _:-:--_ _--:-_____--:--:-:--:-:-'.' al c/
, número
, en virtut
del que es disposa en la LIei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, en concepte de Garantia
Provisional/Definitiva (incloure el que procedisca) per a respondre de les obligacions derivades de:

davant
l'Ajuntament de
Bellreguard,
per un
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ euros (______________ euros).

import

de

Aquest aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb renúncia express a al benefici d'excussi6 i
amb compromis de pagament al primer requeriment de la Caixa General de deposits o organ equivalent de la
resta d'administracions públiques, sense subjecci6 als tennes previstos en la legislaci6 de Con1ractes del
Sector Públic, en les seues nonnes de desenvolupament i en la nonnativa reguladora de la Caixa General de
Deposits.
El present aval estara en vigor fins que l'AJUNTAMENT o qui en el seu nom siga habilitat legalment per a
aixo autoritze la seua canceHaci6 o devoluci6 d'acord amb el que s'estableix en la LIei de Con1ractes de
Sector Públic i legislaci6 complementaria.
A, ______ a
de _ _ _ _ _ _ de
Sign .. : _-:--_-::-::-_ _ _ _ __
(Signatura i segell)

ANNEX5
(COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ)
Sr.,_ _ _-,------:--,-,---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~, amb DNI núm.:
, en nom i
representació de l'empresa
, amb número d'identificaci6 fiscal

DECLARA:
Que amb relació a l'execució del con1racte corresponent a l'expedient 2011/3 es compromet a complir les
condicions especials d'execuci6 indicades en el Quadre Resum del Plec de Clausules Adminis1ratives
Particulars i a presentar tota aquella documentació que li siga requerida per la Fundació a aquest respecte.
A, _ _ _ _ _ _ a

de _ _ _ _ _ _ de

Sign.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Signatura i segell)

ANNEX6
(MODEL DE SOBRES PERA LA PRESENTA CIÓ DE PROPOSICIONS)

--

Clot de L'Era, 10 c.P. 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)

t- 962 815 511 f- 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net
C.I.F. P-4604800-E
www.bellreguard.net

BELLREGUARD
AJUN T AMENT

OBJECTE:

EMPRESA

LICITADORA:

APODERT/ADA

SOBRE 1
(Documentació

PERSONA

General)

REPRESENTANT:

DE

CONTACTE:

DOMICILI:

TELEFON:
FAX:
E-mail:

Finna:

DESTINATARI:AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

OBJECTE:

LICITADORA:

EMPRESA

APODERAT/ADA

PERSONA

REPRESENTANT:

DE

CONTACTE:

DOMICILI:

TELEFON: _ _ _ _ _ __

FAX: _ _ _ _ _ _ _ _ __
SOBRE 2
(Docwnentaci6
Tecnica:
Avaluable
conforme
a
criteris
no
automatics)

E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Firma:

DESTINATARI:

-,~

Clot de L'Era. 10 CP. 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
t-962815511 f-962816218
ajuntament@bellreguard.net
C.I.F. P-46048OQ-E

www.bellreguard.net

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

OBJECTE:

EMPRESA

SOBRE 3
(Documentació
avaluable
confonne
a
criteris
automatics)

LICITADORA:

APODERAT/ADA

PERSONA

REPRESENTANT:

DE

CONTACTE:

DOMICILI:

TELEFON:
FAX:
E-mail:

Firma:

ANNEX6
(MODEL DE CARTELL PER A SENYALITZACIÓ DE L'OBRA)
Tot d'acord amb l'indicat a la pagina web de la Diputació de Valencia
d'obres i serveis 2016)

1, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i
1::.:"nLl.lu. vint-i-set d'octubre de dos mil setze

~=:::.....,

......

(Cooperació~EmrrotJ~..,p

