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CERTIFIQUE: Que en la sessíó ordinaria de la Junta de Govern Local, celebrada el 09 de
novembre, és va adoptar l' acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
l'aprovacíó de l'acta corresponent, com s'establix en l'artic1e 206 del Reíal Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pe! qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídíc
de les Entitats Locals:

«

APROVACIÓ INICI DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA
DE MILLORA D'ACCESIBILITAT 1
SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD.

Donat compte de l'expedient tramitat per a dur a tenne l'obra MILLORA D'ACCESmILITAT I
SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD, com a
conseqüencia de la subvenció atorgada per la Diputació de Valencia Inversions Financerament
Sostenibles (IFS 2016)
Vist el projecte redactat per l'arquitecte, Victor Bosca Uribe, per a l'execució de l'obra
MILLORA D'ACCESmILITAT I SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE
BELLREGUARD amb un pressupost de 327.514,37 euros, IVAinclos.
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 negociat amb
publicitat, diversos criteris d'adjudicació, així com aprovar els plecs de clausules administratives
particulars per a l'adjudicació de l'obra MILLORA D'ACCESIBILITAT I SEGURETAT VIAL
DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD

SEGON.
Dur a terme els tramits administratius necessaris per a l'inici de l'expedient
administratiu.
CONTRACTE D'OBRA DE MILLORA D'ACCESIBILITAT 1 SEGURETAT VIAL
DE L' AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD.
CÓDI EXPEDIENT: 39/2016
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
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PROCEDIMENT
NEGOCIAT AMB PUBLICITAT

D'ADJUDICACIO
CRITERIS
DATA D'APROVACIO

MESA DE
CONTRACTACIÓ

DIVERSOS CRlTERIS
9 DE NOVEMBRE 2016
President
Joan Marco Pastor
Jaume Borrás March
Vocal
Alicia Boigues Moncho
Vocal
Vocal de Control Economic
Juan ~ Paredes Arquiola
Pressupostari i vocal
d'Assessoria Jurídica
Rosa Santamaria Carlos
Secretaria

QUADRE RESUM DEL CONTRACTE

lA. OBJECTE DEL CONTRACTE:
CONTRACTE DE OBRA DE MILLORA D'ACCESIBILITAT I SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD••

B. REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE:
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre oel oual s'aorova el text refós de la llei
de contractes del sector oúblic (d'ara en avant TRLCSP). Reial Decret 1098/2001. de 12
d'octubre. oel oual s'aorova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, en la qua! cosa no s'opose al TRLCSP, i Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
de desenrot1lament parcial de la Llei de Contractes del Sector Público

C. PERFIL DE CONTRACTANT:
Direcci6 pagina web: h!!.l2://www.bellregyard.net

..

D. PRESUPOST MAXiM BASE DE LICITACIO~
.

- En euros-

Import sense IVA
270.673,03
.

.

IVA

Total Import

56.841,34

327.514,37 €

...

•t
~.

REVISIO DE PREUS:

Procedix:

No procedeix: X

p. TERMINI D'EXECUCIO QUE ES PROPOSA:
a.

1 any.

IG. GARANTIA PROVISIO~AL:

-

No aplica.

..
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I!H. GARANTIADEFINITIVAORDINÁRTÁ:
5% Pressupost d'Adjudicació (IVA exclos).

~lr I. TIPUS DE TRAMITACIO:
"
ORDINARIA: X
URGENT:
í~. PROCEDIMENT 1 FORMA D'ADJUDICACIO:
Procediment negociat amb publicitat, diversos criteris d'adjudicació.
Els criteris d'adjudicació es definixen en el QUADRE annex al present Quadre
Resum.
Tennini per a l'Adjudicació des de l'obertura del sobre número 2: SIS MESOS.

IjI(. TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA:l
El licitador queda obligat a mantindre la seua oferta durant SIS MESOS comptats a partir
de l'obertura de les proposicions.
1L. TERMINI QE GARANTI~!
Un (1) any comptat a partir de la data de l'Acta de recepció de la obra.

liM. TERMINI PER A LA PRESENTACIO D'OFERTES:
..".

Les empreses que desitgen participar en el procediment presentaran les seues sol·licituds
de participació en el termini de 7 dies des de l'anunci de publicació en el BOP.

111. CRITERIS PERA L'ADJUpICACIO:
1.1. Criteris de Valoració Automatica

r

~)Oferta

economica/millores

(VEU)

I

automatiques Maxim 55 Punts

I

1.2. Criteris de Valoració No Automatica

I A) Oferta Tecnica (VT)

IMaxim 45 Punts I

Per a la valoraci6 tecnica de les ofertes, els licitadors presentaran una memoria que
continga els apartats previstos en el Plec de clausules administratives particulars.

Aspectes a Valorar

Punts Maxims

Memoria i pla de treball

30

Garanties i post-construcció

10

Proposta social

5

1.3. Avaluaci6 global de les ofertes.

La puntuació global de les ofertes admeses definitivament al procediment es calculara
d'acord amb la fórmula següent:

Puntuació global de les ofertes: VEU + VT

2. CRITERIS OBJECTIUS PER A DETERMINAR QUE UNA PROPOSICIÓ~
SIGA CONSIDERADA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
'I
Es consideraran anormals o desofOoorcionades aauelles orooosicions l'imoort de de les
auals l'oferta economica suoose una baixa del deu oer cent o més sobre la mitiana
aritmetica de la totalitat de les admeses. En este suposit caldra ajustar-se al que disposa la
LIei de Contractes del Sector Público
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE OBRAS DE DE MILLORA D'ACCESIBILITAT 1 SEGURETAT
VIAL DE L 'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD.
la.OBJECTE
És objecte del present plec l' establiment de les estipulacions economic-administratives que han
de regir en la contractació i execució deIs treballs obra de MILLORA D' ACCESIBILITAT I
SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD.

2a. IDENTIFICACIÓ DE L'ORGAN DE CONTRACTACIÓ, UNITAT GESTORA DEL
CONTRACTEITAULADECONTRACTACIÓ
L' organ de contractació és l' Alcaldia de l' Ajuntament de Bellreguard atesa la quantia del
contracte, que és inferior al 10% deIs ROM de l'exercici vigent.

3a. IMPORT DEL CONTRACTE I TERMINI DE VIGENCIA
El valor estimat del present contracte ascendix a la quantitat de 270.673,03 euros, IVA exclos, la
qual cosa suposa un total de 327.514,37 euros (IVAinelos).
Les proposicions que presenten els licitadors no podran superar l' esmentat pressupost de
327.514,37 euros (IVA inelos) que servix de base a esta licitació, sent desestimades aquelles que
el superen.
El preu del contracte sera el que figure en l'oferta seleccionada, i s'abonara amb carrec a la
partida pressupostana corresponent del pressupost ordinari per a l'any 2016 i 2017.
Tant en el pressupost indicat que ha de servir de base a la licitació com en les ofertes que
formulen els licitadors, han d'entendre's inelosos tots els factors de valoració, gastos que
l' adjudicatari ha de realitzar per al normal compliment de la prestació contractada, així com els
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tributs, de qualsevol índole, que siguen d'aplicació segons les disposicions vigents, inelós
l'Impost sobre el Valor Afegit.
No obstant el que s'ha dit anterionnent, en el supósit que no resulte possible iniciar l'execució
del contracte en la data indicada, el tennini s'iniciara en el moment que indique l' Ajuntament,
havent de quedar constancia de la dita circumstancia en l' expedient.
4a. ABONAMENT DELS TREBALLS 1 REVISIÓ DE PREUS

El preu d'adjudicació s'abonara per transferencia bancaria al contractista adjudicatari, una
vegada que este ha presentat la corresponent certificació de obra i factura en les Oficines
Municipals, previa aprovació i conformitat de la mateixa.
El preu del contracte no sera revisable.
5a. CAPACITAT PER A CONTRACTAR 1 LLINDARS DE SOLVENCIA

Podran contractar amb l' Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguen plena capacitat d' obrar i acrediten la seua solvencia económica,
financera i tecnica o professional i no estiguen sotmeses a cap de les causes de prohibició per a
contractar establides en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
L' Administració podra contractar licitadors que participen conjuntament. En este cas els
licitadors agrupats quedaran obligats solid8.riament davant l' Administració, indicaran la
participació de cada un d' ells i hauran de nomenar un representant o apoderat únic amb poders
bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es deriven fins a la
seua extinció, sense perjudici de l' existencia de poders mancomunats que poden atorgar les
empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa.
En tot cas, han de ser persones naturals o jurídiques. Estes últimes quan la seua finalitat o
activitat tinga relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulte deIs seus respectius
Estatuts o regles fundacional s o s'acrediten degudament i dispose d'una organització amb
elements personal s i materials suficients per a la correcta execució del contracte.
Es fixen com a llindars de solvencia económica i financera:
Els licitadors hauran d'acreditar la solvencia económica i financera per a l'execució del
contracte, atenent per ella l' adequada situació económica i financera de l' empresa perque la
correcta execució del contracte no córrega perill de ser alterada per incidencies de caracter
económic o financer.
La solvencia economica i financera deura d'acreditar-se per los segñents mitjans(a+b):
a) Declaracions de almenys una institució financera sobre la capacitat económica del licitador.
b) Justificant de l'existencia d'una asseguranya d'indem.nització per riscos professionals.
Solvencia tecnica i professional. se acreditara a través deis mitjans següents:

a) Una relació deIs principal s serveis o treballs realitzats en els últims tres anys en obres de la
mateixa categoria que que es objecte de licitació, relació a la qua! s' acompanyaran justificants
de la seua rea1ització emesos pels clients de qualsevol prova admesa en dret.
b) Una descripció de l'equip tecnic i unitats tecniques participants en el contracte, estiguen o no
integrats directament en l' empresa del contractista, especialment deIs responsables del control
de qualitat, i relació detallada deIs vehicles i la resta de mitjans materials adscrits al servei.
c) Una dec1aració del material, instaHacions i equip tecnic de que dispose l' empresari per a la
realització del contracte.
d)Indicació de la part del contracte que es vaja a subcontractar expressant els subcontractistes
que vagen a intervindre i la solvencia aportada si és el caso
e) certificats mediambientals i de qualitat de l'empresa.
f) relació de mesures socials adoptades per l'empresa, en els últims 3 anys.
En el cas deIs licitadors que participen conjuntament, cada un d'ells deura de presentar la
totalitat deIs documents assenyalats, excepte els que consistisquen en declaracions, que podran
constar en un únic document firmat per tots e1ls.
En cas de resultar adjudicatari el canvi de qualsevol persona que figure en la relació presentada,
requerira la notificaci6 previa per escrit acompanyada de les mateixes acreditacions per a la seua
comprovaci6 i acceptaci6.

6a.

PROCEDIMENT 1 FORMA D' ADJUDICACIÓ

El present contracte de obra s'adjudicara de conformitat amb el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, per procediment negocitat amb publicitat, diversos criteris
d'adjudicació, previa instrucció del procediment per la mesa de contractació.

7a. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
Les empreses que desitgen participar en el procediment presentaran les seues sol'licituds de
participació en el tennini de 7 dies des de l'anunci de publicació en el BOP. Junt amb la
sol, licitud de participació deuran de presentar la documentació especificada en l'apartat 5 a
d'estos plecs en sobre tancat.
L'argan de contractació, assistit de la mesa de contractació, procedira a analitzar les sol'licituds
de participació, devent d'invitar a presentar oferta a un mínim de cinc empreses, atesos els
criteris següents:
.- experiencia en l'objecte del present contracte.
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.- qualitat de l'empresa.
.- certificats de bona execució i absencia de modificats, resolucions i complementaris .
.- mesures socials adoptades.

Sobre núm. 1: "Sol· licitud per a participar en CONTRACTE ADMINISTRATIU
D'OBRES DE MILLORA D'ACCESIBILITAT 1 SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA
DE LA MAR DE BELLREGUARD, junt amb la següent documentació acreditativa de la
capacitat i la solvencia del licitador:
.- Declaració responsable del licitador indicant que complix les condicions exigides per a
contractar, la declaració responsable s'ajustara al model assenyalat en este plec (ANNEX ) .
.- Documents per a la justificació de la solvencia económica i financera i tecnica o professional
en els termes establits en el present plec.

7 b. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les empreses que hagen sigut invitades, presentaran les seues ofertes en un termini maxim de 7
dies naturals, des de la notificació de la invitació, que deuran presentar-les en l' Ajuntament en
horari de 09,OOh a 14,00. El projecte i els plecs de condicions estan penjats en el perfil del
contractant de la pagina web de l'ajuntament bellreguard.net
La presentació de les proposicions presumix per part del licitador l'acceptació incondicional de
les clausules d' aquest Plec, així com la declaració responsable de l' exactitud de totes les dades
presentades i que reunix totes i cadascuna de les condicions exigides per a la contractació de
l' assistencia.
La documentació a presentar deu rea1itzar-se en un únic sobre en el que s'inclouran altres dos
sobres numerats i retolats indicant el seu contingut, havent d'estar tots ells tancats i firmats o
segellats pellicitador, constant en l'exterior el nom d'este.
En les licitacions cada licitador no podra presentar més d'una proposició.
Tampoc podrA subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'estes normes donara lloc a la no-admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
Les comunicacions durant la tramitació de la selecció de la persona adjudicataria es faran per
correu electr<'>nic en la direcció que a este efecte assenyale el licitador, per la qual cosa és
necessari que s'ómpliga esta dada en l'Annex corresponent.

Sobre núm. 2: "Documentació Tecnica" CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE
MILLORA D'ACCESIBILITAT 1 SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA DE LA MAR
DE BELLREGUARD.
Incloura tota la documentació que aporte el licitador perque es valoren i puntuen els criteris
d'adjudicació establits en el present plec, excepte el de l'oferta económicalmillores.

Per raons d'eficacia, la documentació tecnica haura de ser clara, adequada i especifica al
contracte, i no podran introduir-se catalegs, presentacions d'empresa ni altres documents
innecessaris, devent d'anar degudament separada
En concret:
Memoria i pla de treball (fins 30 punts)
1.
Memoria explicativa de l'organització que preveu el contractista donar al servici, així
com de l'organigrama del servici i sintesi de metodologia que s'ha de seguir. Metodes
constructius a emprar, capacitat i idoneitat deIs recursos aportats.
Pla o Programa de treball amb grau de detall suficient, quantificat economicament i indicant els
recursos que raonablement plantege assignar per a l'execució en el termini que propose i el seu
cami crítico
Estimació i tractament de les diferents afeccions. Proposta d'implantació i arreplegues.
Seguiment de l'obra.
Organització, indicació i participació deIs mitjans i servicis adscrits a l'obra, ja siguen propis o
aliens (detallar subcontractació i adjuntar compromís) per a la realització de l'obra.
Problematica d'execució que puga suscitar l'obra.
Terminis d'execució. Es detallara per un costat la disponibilitat i compromis per a l'inici de l'obra
amb el compromis de reduir els terminis administratius.
Pla de qualitat i seguretat.- definir els sistemes d'assegurament de la qualitat, seguretat i
ambientals que l'empresa posseisca, la seua integració, aixi com les mesures concretes i
especifiques per a l'execució de l'obra
Guanties i post-construcció (fins 10 punts)
Detallar en el cas l'establir un compromis d'augment del termini mínim de garantia. Deura
contindre's un pla d'atenció durant el perlode de garantia obligatori o si és el cas millorat.
Detallar els segurs que oferisquen cobertura a l'obra i a tercers indicant quanties, així com del
termini d'ampliació de la garantia oferida.
Proposta social (fins a 5 punts)
· Personal contractat en desocupació.- deura de presentar compromis del nombre de persones a
contractar de la desocupació amb una duració en els seus contractes superior a 3 mesos.
· Utilització de polítiques d'igualtat en l'empresa.- deura de presentar documentació relativa a
estos aspectes.
· Utilització de polítiques d'integració de minusvaIids.- deura de presentar documentació relativa
a estos aspectes.
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Sobre núm. 3: "Oferta Economicalmillores" CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES
DE MILLORA D'ACCESmILITAT I SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA
MAR DE BELLREGUARD.

Oferta económica, que haura de presentar-se d'acord amb el model facilitat en este plec
(ANNEX) que sera única, i en ella s'entendra inclos, en tot cas, l'import de l'Impost sobre el
Valor Afegit.
Es valoraran les millores introduides pellicitador referents a major metre lineal de la avinguda
del mar a realitzar de més, deIs previstos en el projecte. Deuran d'estar valorats conforme els
preus del projecte o conforme al lVE.
EIs documents exigits hauran de ser original s o cOpies autenticades notarial o
administrativament.
La presentaci6 de les proposicions presumix per part del licitador l'acceptaci6 incondicional de
les clausules d'este Plec, aixi com la declaraci6 responsable de l'exactitud de tots els dades
presentades i de que reunix totes i cada una de les condicions exigides per a la contractaci6 de
l'assistencia.
La inclusi6 en el SOBRE NÚM. 1 "Documentaci6 acreditativa de la capacitat i solvencia del
licitador", o en el SOBRE NÚM. 2 "Documentaci6 tecnica", de qualsevol referencia a l'oferta
economica, determinara la inadmissi6 o exclusi6 de la proposici6.

7 C. PROCESO DE NEGOCIACIÓN
La mesa de negociaci6, en acte intern, examinara la documentaci6 del sobre 2 presentats pels
licitadors, i si ho estima convenient al bon ti del contracte, realitzara consultes o aclariments
amb els licitadors, dispensant identic tracte a tots els ofertants.
Després de la primera valoraci6 del sobre 2, s'iniciara una ronda de negociaci6, respecte als
aspectes valorats per mitja de criteris no automatics.
Tota la documentaci6 d'esta fase s'incorporara a l'expedient de contractaci6.

8a. ADJUDICACIÓ
Una vegada realitzat el periode de negociaci6 i deixada constancia de la mateixa, la Mesa de
contractaci6 formalitzara proposta d'adjudicaci6 a l'organ de contractació, a través de la
corresponent acta, i previs informes tecnics valoratius que estime convenient.
El present contracte s'adjudicara atenent a diversos criteris d'adjudicació.

No es podran efectuar ofertes a l'al~a respecte al tipus establit, exc1oent-se del procediment
aquelles ofertes que incloguen una proposició economica de quantia superior a l'import de
licitació.
La puntuació de l'oferta economica de cada licitador s'obtindra d'acord amb:
EIs criteris que s'utilitzaran per a adjudicar el concurs seran els següents:
- Oferta economica/millores(criteri automatic)
55 punts.
- Memoria i pla de treball
30 punts.
- Garanties i post-construcció
10 punts .
5 punts
.- Proposta social
Per a la selecció de l'adjudicatari s'aplicaran e1s dits criteris d'adjudicaci6 amb les ponderacions
següents:
a) Oferta economica/millores.- criteri automatic, fms a un 55%,.
No es podran efectuar ofertes a l'al~a ni a la baixa respecte al tipus establit, exc1oent-se del
procediment aquelles ofertes que inc10guen una proposició economica de quantia superior e
inferior a l'import de licitació.
Es valoraran les ofertes economiques que pel preu de licitació, oferisquen la ampliació de
l'actuació prolongant l'ambit de l'Av de la Mar. Es valoraran els metres mesurats sobre l'eix de
carrer i que comprenga tot l'ample de la mateixa (asfalt, voreres, elements urbans, guals de
vianants i de vehic1es, etc) que deuran de ser mesurats i valorats d'acord amb els preu del
projecte, i si no estan en projecte d'acord amb els preus de l'IVE.
El metode de valoració sera lineal.
La puntuació es considerara amb dos decimal s, i es realitzara per criteri automatic
b) Memoria i pla de treball, fins a un 300/0 . Per a aixo es valorara el següent:
2.
Memoria explicativa de l'organitzaci6 que preveu el contractista donar al servici, així
com de l'organigrama del servici i síntesi de metodologia que s'ha de seguir. Metodes
constructius a emprar, capacitat i idoneitat deIs recursos aportats'
Pla o Programa de treball amb grau de detall suficient, quantificat economicament i indicant els
recursos que raonablement plantege assignar per a l'execuci6 en el termini que propose i el seu
camí crítico
Estimaci6 i tractament de les diferents afeccions. Proposta d'implantaci6 i arreplegues.
Seguiment de l'obra.
Organitzaci6, indicació i participació deIs mitjans i servicis adscrits a l'obra, ja siguen propis o
aliens(detallar subcontractació i adjuntar compromís) per a la realitzaci6 de l'obra.

-~

CJot de L'E.ra, 10 c.P. 46713
BELLREGUARD (VAL~NCIA)
t-962815511 f-962816218
ajuntament@bellreguard.net
c.1.F. P-4604800-E
www.beIlreguard.net

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

Problematica d'execució que puga suscitar l'obra.
Terminis d'execució. Es detallara per un costat la disponibilitat i compromís per a l'inici de l'obra
amb el compromís de reduir els terminis administratius.
Pla de qualitat i seguretat.- definir els sistemes d'assegurament de la qualitat, seguretat i
ambientals que l'empresa posseisca, la seua integració, així com les mesures concretes i
especifiques per a l'execució de l'obra.

e) Garanties i post-eonstrueeió, fins a un lO%.Es valorara el següent:
Detallar en el cas l'establir un compronús d'augment del termini mínim de garantia. Deura
contindre's un pla d'atenció durant el perlode de garantia obligatori o si és el cas millorat, per a
atendre les possibles incidencies.
Detallar els segurs que oferisquen cobertura a l'obra i a tercers indicant quanties, així com del
termini d'ampliació de la garantia oferida.
d) Proposta social, fms a un 50/0. És valorara el següent:
-Personal contractat en desocupació.- deura de presentar compronús del nombre de persones a
contractar de la desocupació amb una duració en els seus contractes superior a 3 mesos.
- Utilització de polítiques d'igualtat en l'empresa.- deura de presentar documentació relativa a
estos aspectes.
- Utilitzaci6 de polítiques d'integració de minusvaIids.- deura de presentar documentaci6 relativa
a estos aspectes.
En el cas d'empat en la puntuació total entre dos o més licitadors este es dirimira a favor de
l'empresa que tinga un major percentatge de treballadors amb discapacitat, sempre que este no
siga inferior al 3 per 100; a falta d'aixo o persistint l'empat, a favor de l'empresa amb un menor
percentatge de treballadors eventuals, sempre que este no siga superior al 10 per 100 i, a falta
d'aixo o persistint empat, a favor de l'empresa que acredite la realització de bones practiques en
materia de genere, atenent en tots els supósits a la concurrencia de les esmentades
circumstancies en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.

9a. OBERTURA DE PROPOSICIONS
En acte intern, la mesa de negociaci6 obrira les sobres A i B, i en acte públic el sobre C.
Posteriorment fara, previa comprovació que les ofertes complixen els requisits requerits, una
proposta d'adjudicació a l'Organ competent d'adjudicació.
Si s'observaren defectes en la documentació presentada o es considerara incompleta, es
concedira un termini d'entre tres i cinc dies per a la seua possible esmena, havent de presentar-se
la documentaci6 requerida en la Secretaria de l' Ajuntament.
Si alguna oferta presentada patix d'obscuritat o d'inconcreció, es podran sol, licitar aclariments

complementaris.
Després de la subsanació d'errors del sobre A, si els haguera, es procedira a l'obertura del sobre
B deIs licitadors admesos, a fi de ser valorades d'acord amb els criteris d'adjudicació.
Efectuada la valoració, es publicara en el perfil del contractant de la pagina web de l'Ajuntament
de Bellreguard amb almenys 24 hores d'antelació, ellloc, data i hora de l'obertura del sobre C.
En l'acte públic d'obertura del sobre C de la proposició economica i amb caracter previ a esta, es
comunicara als assistents el resultat de la valoració tecnica realitzada per l'Administració.
La mesa de negociació efectuara la proposta d'adjudicació, assenyalant en tot cas les
estimacions que, en aplicació deIs criteris objectius establits en el present Plec, es rea1itzen de
cada proposició, havent de figurar l' ordre de prelació deIs licitadors que han formulat una
proposta admissible, amb les puntuacions que han obtingut.
lOa. ADJUDICACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
PRESSUPOST COMAADJUDICATARI

SOLo LICITADA AL

L'Órgan de Contractació examinara les propostes presentades i sol, licitara tots aquells informes
tecnics extems que siguen necessaris per a la seua adjudicació.
Els licitadors podran retirar les seues proposicions sense cap penalitat transcorreguts tres dies
des de la fi del termini de presentació de proposicions o transcorregut el termini de tres mesos a
partir del dia següent al de l' obertura pública de les ofertes sense que l' organ de contractació
haja adjudicat el contracte.
La proposta d'adjudicació es realitzara a favor de l'oferta que es considera més avantatjosa en el
seu conjunt, en aplicació deIs criteris establits en els presents plecs.
L' adjudicació, una vegada acordada, sera notificada als participants en la licitació.

11a. APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A ACREDITAR LA CAPACITAT 1
LA SOLvENCIA
En el termini mwm de set dies des de la notificació de l' adjudicació, el licitador a favor del
qual haja recaigut la proposta d'adjudicació, haura d'acreditar la possessió i validesa deIs
següents documents, si no els ha aportatja,:
a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica.

- Si el licitador fóra persona jurídica, haurit de presentar-se l'escriptura de constitució i, si és
procedent, de modificació, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan este requisit fóra
exigible conforme a la legislació mercantil que 1i siga aplicable. Si no ho fóra, haurit d'aportar
l' escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en que
consten les normes per les qual es regula la seua activitat, inscrits, si és procedent, en el
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corresponent registre oficial.
- Si el licitador fóra una persona fisica, haura de presentar el Document Nacional d'Identitat.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposició econamica en nom del licitador i
Document Nacional d '¡dentitat de la persona apoderada. Si el licitador @ra persona jurídica.
el poder deura figurar inscrit en el Registre Mercantil. quan este requisit @ra exigible conforme
a la legislació mercantil que li siga aplicable.
Declaració del licitador: o en cas del seu apoderat o representante en la qual s 'afirma. davall
la seua responsabilitat. que ni 1'empresa ni els seus administradors estan incursos en cap de les
causes d'exclusió del procediment de licitació a que es reterix l'art. 73 del TRLCSPI2011.
c)

d) Certificat de estar al corrent en les obligacions tributaries. de seguretat social i obligacions
en materia de Seguretat. Salut en el treball i prevenció de riscos laborals. imposades per les
disposicions vigents.

e) En el supasit que es presentaren proposicions subscrites pels licitadors que participen
conjuntamente s 'incorporara un document privat en que es maniteste la voluntat de
concurrencia conjunta. s 'indique el percentatge de participació que correspon a cada un i es
designe un representant o apoderat únic que els represente. L'escrit haura d'estar firmat tant
per les diverses empreses concurrents com per l'esmentat apoderat.
Per a les empreses estrangeres. la declaració de sotmetre s a la jurisdicció deis Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que de manera directa o
indirecta pogueren sorgir del contracte. amb renúncia. si és procedente al fUr jurisdiccional que
poguera correspondre al licitador o candidato

.0

t:J garantia definitiva o aval per el 5%
h) palissa d'asseguranca
i) pla de seguretat i salud. per a la seua aprovació per l'Administració.

Ü Certificats de gualitat de gue disposa l'empresa(lSO)
12a. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es fonnalitzara en document administratiu dins del tennini de deu dies naturals a
comptar des del dia segñent a la notificació de l' adjudicació, llevat que s 'haguera acordat la seua
suspensió en via administrativa, i previa aportació de l"anterior documentació per l'adjudicatari.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no poguera fonnalitzar-se el contracte, I'Órgan de
Contractació podra optar per resoldre el contracte, després de l'audiencia previa de l'interessat,
amb confiscació, si és procedent, de les garanties constituides per a la licitació o amb abonament
per part del contractista d'una penalitat equivalent al5 per 100 de l'import estimat del contracte,

així com d'una indemnització complementan a de danys i perjudicis en tot a110 que excedisca el
dit percentatge, o bé concedir un nou termini improrrogable perque es procedisca a la
fonnalització, amb aplicació en este cas del regim de penalitats previst per a la demora en
l' execució del contracte.

13a. GARANTÍA PERAL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

L'adjudicatari de cada contracte, a fi de garantir el compliment de les obligacions contretes, dins
deIs quinze dies naturals següents a la notificació de l'adjudicació, estara obligat a constituir una
garantia equivalent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte, (IVA exclos).
La dita garantia quedara afecta al compliment de les obligacions del contractista i, en particular,
al pagament de les penalitats per demora, així com a la reparació deIs danys o peIjudicis
ocasionats pel contractista durant l' execució del contracte.
Així mateix, la dita garantia podra ser objecte de confiscació en els casos de resolució del
contracte per incompliment culpable del contractista, en la quantia necessana per a cobrir els
danys i perjudicis que s 'hagen acreditat.
14a. CESSIÓ

No s'admetra la cessió del contracte.
ISa. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contractista tindra en tot moment l'obligació d'obeir les ordres i instruccions que, per escrit,
els siguen dictades pel personal del servei corresponent designat per al seguiment deIs treballs,
tant en la seua realització com en la fonna d'execució.
L'administració contractant, per mitja del personal que considere oportú, exercira el control deIs
treballs compresos en esta contracta, comprometent-se el contractista a facilitar la practica del
control al personal encarregat.
Els treballs s'executaran amb estricta subjecció a les presents clausules i a les instruccions que
per escrit siguen donades pel personal encarregat, sotmetent-se el contractista a les facultats
d'interpretació, modificació i resolució del contracte que la legislació vigent confereix a
l' administració contractant.
16a. RISC 1 VENTURA

L'execució del present contracte es realitza a risc i ventura de l'adjudicatari, qui no tindra dret a
indemnització per causa de perdues avaries o perjudicis que experimente durant l' execució del
contracte.
El contractista no podra reclamar davall cap pretext, ni tan soIs per error o omissió, augment
deIs preus fixats en la seua oferta.

--

Clot de L'Era, 10 c.P. 46713
BELLREGUARD (VAL~NCIA)
t - 962 815 51 1 f - 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

C.I.F. P-4604800-E
www.bellreguard.net

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

17a. PROPIETAT 1 EXPLOTACIÓ DELS TREBALLS

Tots els documents que s'elaboren i els treballs que es realitzen per a l'execució del present
contracte, en qualsevol de les seues fases, seran de l'exclusiva propietat de l'entitat contractant.
El contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada deIs treballs
contractats ni publicar, totalment o parcialment el seu contingut sense autorització escrita de
l' entitat contractant. En tot cas, el contractista sera responsable deIs danys i perjudicis que es
deriven de l'incompliment d'esta obligació.
Igualment, l'entitat contractant es reserva en exclusiva el dret d'explotació deIs treballs
encomanats a l'adjudicatari, al qual queda prohibit qualsevol tipus d'explotació. Únicament per
al suposit de mediar acord entre ambdues parts, podra autoritzar-se l' explotació al' adjudicatari i
només en els tennes que es convinguen.

18a. RESPONSABILITAT 1 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista sera responsable de la qualitat tecnica deIs treballs que desenvolupe i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüencies que es dedul'squen per a
l' administració o per a tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conc1usions
incorrectes en l' execució del contracte.
Seran obligacions de l' adjudicatari, a més de les de caracter general previstes en les lleis, de les
derivades d'este plec i de les proposicions tecnica i economica presentades pel mateix, les
següents:
1. Prestar el servei de manera disposada en la contractació o ordenat posterionnent per
l' Ajuntament a través del responsable.
2. Tindre subscrita i mantindre al seu carrec una polissa de responsabilitat civil durant el temps
de vigencia del contracte que cobrisca els possibles danys i perjudicis ocasionats per al
desenvolupament del servei, amb una cobertura no inferior a 100.000 euros. L'adjudicatari haura
de remetre anualment a l' Ajuntament la documentació acreditativa de les successives prorrogues
de les polisses d'assegurances esmentades, així com la justificació del pagament de la prima
corresponent.
3. Disposar de tots aquells útils, maquinaria, materials i mitjans personal s que siguen necessaris
per a la rea1ització de l'objecte del contracte, assumint tots els costos derivats de la seua
utilització i manteniment, així com de la relació de dependencia del personal, que en cap cas es
considerara personal de l' Ajuntament.
4. L'empresa adjudicataria designara la persona responsable, depenent d'aquesta, que siga
interlocutor davant de l' Ajuntament en tots els aspectes i incidimcies que presente l' execució del
present contracte i que s'encarregara de dirigir els serveis contractats.

5. L'empresa adjudicataria respondra deIs deterioraments que puguen sorgir en el mobiliari,
materials i instal·lacions causades pel personal al seu servei, ja siga per negligencia o dolor,
reparant-lo al seu carrec o satisfent la indemnització que procedeix.
6. L'adjudicatari té l'obligació en cas d'absencies del personal per malaltia, sancions de
l' empresa, baixes, vacances i altres causes analógiques, cobrir les places de forma que es
mantinga permanentment el nombre de persones ofertades.
7. L'adjudicatari dotara als seus empleats d'uniformes que mantindra en correcte estat de neteja.
Els gastos que comporten la dita uniformitat i el bon estat seran per compte de l' adjudicatario
8. Per a evitar possibles problemes de seguretat, l'adjudicatari es compromet a acceptar les
ordres que dicte l' Ajuntament per a identificació i control del personal designat per a la prestació
delservei.
9. En atenció al que s'establix en la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caracter Personal, i en 1'artiele 83 del RO 1720/2007, l'adjudicataria queda obligada a
informar al personal que acudeix a realitzar les diferents tasques sobre l' obligatorietat de:
complir les obligacions amb relació a la protecció de dades que este plec imposa, de conformitat
amb el que es disposa per la Llei Orgarnca 15/1999, de 13 de desembre, de Dades de caracter
personal.
18a. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DEFECTES O ERRORS EN LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI. REGIM D'INCOMPLIMENT I PENALITATS

Amb independencia del que es preveu en la clausula anterior, el contractista respondra deIs
danys i perjudicis que durant l'execució del servei es causen tant a l'administració com a tercers
per defectes o insuficiencia tecnica del servei pels errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legal s o reglamentaris en que este haja incorregut, imputables a aquello
El contractista sera responsable de la qualitat tecruca deIs treballs que desenvolupe i de les
prestacions i deIs serveis realitzats, així com de les conseqüencies que es dedlÜsquen per a
l'administració o per a tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
Totes aquelles conductes del contractista que, amb caracter general, signifiquen l'incompliment
total o parcial de les obligacions imposades pel present plec o derivades del contracte, l' omissió
d'actuacions que foren obligatóries així com l'incompliment deIs terminis per a l'execució del
contracte, seran objecte de penalització per l'Ajuntament.
Igualment podran ser objecte de penalització 1'incompliment de les instruccions o ordres
dictades pel responsable del contracte en aplicació de les seues facultats de supervisió i
inspecció de l' execució del contracte.
Amb la finalitat de determinar l'existencia o no d'infracció, haura de valorar-se la importancia
de la prestació no satisfeta, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiterament de
l' omissió de prestacions, la importancia de la incidencia amb relació al conjunt del servei, etc.
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Només quan d'esta valoració resulte equitativament i proporcionalment, l'existencia d'una
infracció, s'iniciara el procediment d'imposició de penalitats.
Independentment de la tipificació o no de la conducta com a infracció contractual, l' Ajuntament
descomptara de l'abonament a l'empresa l'import corresponent a les prestacions no satisfetes,
exigint, si es produeixen danys i perjudicis, la corresponent indemnització.
EIs incompliments del contracte es tipificaran de la següent manera:
Faltes lleus:
Seran faltes lleus de l'empresa en el desenvolupament del contracte:
a) El retard o suspensió en la prestació del servei inferior a tres dies, negligencia o descuit en el
compliment de les obligacions.
b) En general, la falta de puntualitat o l'incompliment deIs seus deures per negligencia o descuit
excusable.
2. Faltes greus:
Són faltes greus imputables al' empresa:
a) El retard o suspensió en la prestació del servei igual o superior a tres dies i inferior a 15 dies,
les faltes repetides de puntualitat, la negligencia o descuit continuat.
b) En generall'incompliment greu deIs deures i de les obligacions i la comissió de tres faltes
lleus en el transcurs d'un any.
c) No guardar la deguda discreció respecte deIs assumptes que es coneguen a roo del servei
prestat.
3. Faltes molt greus:
Són faltes molt greus de l'empresa en el desenvolupament del servei, les següents:
a) L'incompliment deIs compromisos oferits i que han servít com a criteri d'adjudicació.
b) El retard o suspensió en la prestació del servei igual o superior a 15 dies, o l' abandonament
delservei.
c) L'acumulació o reiterament de tres faltes greus comes es en el transcurs d'un any.
d) La notoria falta de rendiment, la prestació incorrecta i defectuosa del servei, tant en la seua
qualitat com en la quantitat.

e) La negativa infundada a realitzar els serveis o tasques ordenats per escrit pels tecnics de
l' organisme, sempre que esta siga una actitud directament imputable al' empresa als seus
directius responsables o empleats.
f) Qualsevol conducta constitutiva de delicte, especialment, coaccions i robatori en les
instal·lacions.

g) Cedir els drets i les obligacions dimanents del contracte sense autorització de l' Ajuntament.
h) La inobservanc;a de l' obligació de secret professional, sancionable amb la resolució del
contracte.
Les sancions que hauran d'imposar-se en el cas de comissió d'alguna falta tipificada en este plec
seran les següents:
Per cada dia de retard en l'inici de l'execució del contracte o de suspensió de l'execució del
contracte s'imposen les següents sancioI1s:
A) La comissió d'una falta lleu podra donar lloc, després de l'expedient preví instruit a este
efecte, amb audiencia de l'adjudicatari, a l'apercebiment a l'entitat contractista.
B) La comissió de qualsevol falta greu donara lloc, després de l' expedient preví instruit a
l'efecte, amb audiencia de l'adjudicatari, a la imposició de sanció pecuniaria de fins al 5 per cent
de l'import anual del contracte.
C) La comissió de qualsevol falta molt greu donara lloc, després de l' expedient preví instrult a
l' efecte, amb audiencia de l' adjudicatari, a la imposició de sanció pecuniaria de fins al 10 per
cent de l'import anual del contracte i/o resolució del contracte.
D) L'acumulació de quatre faltes greus en el període d'un any podra donar lloc a la resolució de
contracte.
E) Així mateix, la comissió de tres faltes greus o dos molt greus en sis mesos podra donar lloc,
després de l' expedient instruit a este efecte, a la resolució del contracte corresponent, tot aixo
sense perjudici de la responsabilitat civíl o penal a que donara lloc i de l' obligació de
l'adjudicatari de pagar la multa.
F) La reiteració de faltes greus o molt greus, suposara la resolució del contracte, amb les
conseqüencies previstes en la legislació de contractes.
L'adjudicatari en cas d'incompliment haura de reparar el dany causat, tot aixo sense perjudici de
l' exigencia de responsabilitat a que el fet donara lloc.
Els imports de les penalitats es faran efectius per mitja de deducció d'aquests en els pagaments
o, si és procedent, de la fian-ra.
La imposició de les penalitats no exc10u l'eventual indemnització a l' Administració com a

--
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conseqüencia de la infracció. 1, en tot cas, en els suposits de falta de prestació del servei, haura
de descomptar-se el seu cost.
19a. OBLIGACIONS DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O MEDIAMBIENTAL DEL
CONTRACTISTA

El contractista esta obligat al compliment de els disposicions vigents en materia laboral, de
seguretat social i seguretat i salut en el treball, i prevenció de riscos laborals.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista, o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tecnic per eH assignat, no implicaran cap
responsabilitat per a l'administració contractant.

20a. GASTOS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Seran gastos a satisfer pel Contractista, entre altres, els següents:
- EIs que es requerisquen per al' obtenció d' autoritzacions, llicencies i recollida de documents o
qualsevol altra informació d'organismes o particulars.
- EIs corresponents a proves, assaigs de materials, enviament i recollida de documentació, i, en
general, a tots aquells treballs i informes que siguen necessaris per al compliment deIs fins del
contracte, així com per a la seua aprovació.
- EIs impostos, drets, taxes, compensacions i la resta de gravamens i exaccions que resulten
d'aplicació segons les disposicions vigents amb ocasió o com a conseqüencia del contracte de la
seua execució.
- EIs gastos als quals donara lloc per a la realització de contracte, com ara V.g. financeres,
assegurances, transports, despla9aments, honoraris, vestuari, etc.
- EIs derivades deIs anuncis de licitació, d'adjudicació deIs treballs i cartells de la subvenció.

21a. AUTORITZACIONS 1 LLICENCIES

Correspon al Contractista l' obtenció de totes les autoritzacions i llicencies, tant oficials com
particulars que es requerisquen per al' elaboració deIs treballs.

22a. PERSONAL 1 MITJANS INSTRUMENTALS

Tot el personal que siga necessari per a la realització deis treballs que es contracten, tant si
pertany fix al contractista com si la seua contracta és eventual, tindra el titol facultatiu o
professional adequat a la seua comesa, anant exc1usivament a carrec del contractista tant el
personal com els mitjans que siguen necessaris per a l'execució de la contractació de la

contracta.

23a. APORTACIÓ DE L'EQUIP
L'adjudicatari queda obligat a aportar, per a la realitzaci6 deIs treballs, l'equip, mitjans auxiliars,
local i personal que siguen necessaris per a la bona execució d'aquell.
Per al cas de subcontractistes s'atindra al que s'assenyala en la legislació aplicable en la materia.
La documentació que aporte, si és procedent, l' administració contractant per a l' execució del
contracte, sera tomada a la recepció deIs treballs i el seu valor és purament il'lustratiu, per la
qual cosa la seua utilització és a risc i ventura de l'adjudicatari.

24a. ASSISTENCIAA L' ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
El contractista facilitara a l'administraci6 contractant, sense cost addicional, tots aquells serveis
professionals que s'estimen necessaris per esta per al correcte desenvolupament i compliment de
l'objecte del contracte, com a assistencia a reunions explicatives, informació al públic, etc., fins
al' extinció del termini de garantia.

25a. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Una vegada perfeccionat el contracte, podran efectuar-se modificacions a este en els suposits i
d'acord amb els procediments establits en els artic1es 105 i ss. del TRLCSP/2011.

26a. RECEPCIÓ 1 TERMINI DE GARANTIA
L'adjudicatari haura d'executar la totalitat deIs treballs dins del termini contractual.
Per a la constatació del compliment del contracte, l' administració realitzara un acte formal i
positiu de recepció o conformitat, en el termini maxim de quinze dies a comptar des de la
realitzaci6 de 1'0bjecte del contracte, per mitja d'informe o inspecció del tecnic competent.
El termini maxim de garantia sera el termini de duració del contracte i les seues successives
prorrogues, si és procedent.
Una vegada perfeccionat el contracte, podran efectuar-se modificacions en els sUpOsits i d'acord
amb els procediments establits en els artic1es 105 i ss. del TRLCSP/2011.

27a. SANCIONS AL CONTRACTISTA PER DANYS 1 PERJUDICIS EN CASOS DE
RESOLUCIÓ PER CAUSES IMPUTABLES
Si el contracte es resol per incompliment culpable del contractista, este haura d'indemnitzar a
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l' administració contractant els danys i perjudicis ocasionats.
La resolució del contracte donara dret al contractista, en tot cas, a percebre el preu deIs treballs
que efectivament s'hagueren rea1itzat d'acord al contracte i que hagueren sigut rebuts per
l' administració.

28a. JURISDICCIÓ I RECURSOS
La contractació deIs treballs objecte del present plec és de naturalesa administrativa i es regeix
pel TRLCSP/2011. Contra els actes que s'aproven amb relació a la licitació d'este contracte
podran interposar-se a més deIs recursos administratius i jurisdiccionals al·ludits, el recurs
especial en materia de contractaci6 administrativa regulat en els artic1es 41 i ss del
TRLCSP/2011 , quan concórreguen els requisits establits en este. "

ANNEXI

MODEL DE SOL· LICITUD
D........................................................................................................................... , amb domicili en
..............................................................................................................y

D.N.!. ........................................................................Telefono número ..................................... Fax
número....................................... per si o en representació de (segons siga
procedent)
...........................................................................................
amb
domicili
en ...................................................................................NIF................................................... .
Telefon número ..................................... Fax número ................................................. i assabentat
del Plec de Climsules Administratives que ha de regir el CONTRACTE ADMINISTRATIU
D'OBRES DE MILLORA D'ACCESmILITAT I SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA
DE LA MAR DE BELLREGUARD.

EXPOSA:
-Que coneixent el Plec que regix la present contractació, es compromet a la seua realització amb
subjecció estricta al mateix, a la proposta tecnica i a l'oferta económica que es presenten,
adjuntant a este efecte els sobres següents:
Sobre NÚM. 1: "DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA CAPACITAT I SOLvENCIA
DEL LICITADOR".
Sobre NÚM. 2: "DOCUMENTACIÓ TECNICA".
Sobre NÚM. 3: "OFERTA ECONÓMICA/MILLORES".

1 perque així conste i assortisca els efectes oportuns, expedisc i firme la present,
A Bellreguard, a ................. de ............................. de 2.015
(Firma)

ANNEXII

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS EXIGIDES PER A CONTRACTAR AMB L'AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD.
D. ......................................................................................................................... , atnb domicili
en
................................................................................................ y
D.N.I. ........................................................................Telefono número .......................... Fax
número.......................................
per
si
o en representació
de
(segons
siga
procedent)
...........................................................................................
atnb
domicili
en ...................................................................................NIF................................................... .
Telefon número ..................................... Fax número ................................................. i assabentat
del Plec de Clausules Administratives i Tecniques que ha de regir el CONTRACTE
ADMINISTRATIU D'OBRES DE MILLORA D'ACCESffiILITAT I SEGURETAT VIAL
DE L 'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD.
DECLARA:
-Que reunixl Que l'entitat per mi representada reunix (segons siga procedent) les condicions per
a contractar i que en cas de resultar licitador al favor de les quals recaiga la proposta
d'adjudicació, es compromet a acreditar la possessió i validesa deIs documents exigits en els
plecs de tanques administratives i en el TRLCSP/2011, en el termini maxim de set dies des de la
notificació de l'adjudicació.
-Que la seua finalitat o activitat té relació directa amb l'objecte del contracte i que disposa d'una
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del
contracte.
-Que coneixent el Plec que regix la present contractació, es compromet a la seua realització amb
subjecció estricta al mateix, a la proposta tecnica en la prestació del servici i a l'oferta
económica que es presenten.
-Que consent expressatnent la utilització del correu electrónic com a mitja per a practicar
notificacions en l'adre9a electronica:
1 perque així conste i assortisca els efectes oportuns, expedisc i firme la present,
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A Bellreguard, a ................. de ............................. de 2.015
(Firma)

ANNEX ID: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONOMICA

D./SRA . .................... . .. . .. . , titular del DNI núm. (o la referencia al document
procedent en cas de ser estranger) ........... , amb domicili en ............ , C.P....... ,
localitat ........................ , telefon ...... , telefax ....... , en nom propi o en representació
de .................. , DNIICIF ....................... , amb domicili en ............ , C.P...... .
, localitat ........................ , telefon ... ... , telefax ....... assabentat del procediment tramitat
per a adjudicar el contracte de ....... ,
DECLARE:
Que conee i accepte / Que l'entitat per mi representada coneix i accepta (segons siga procedent)
el condicionat del contracte.
Que em comprometl Que l'entitat per mi representada es compromet (segons siga procedent) al
compliment del contracte en les següents condicions económiques:

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE MILLORA D'ACCESmILITAT I
SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD

Preu (en lletra i número): . . . ............................. EUROS (IVA exc1ós)

A Bellreguard, a ................. de ............................. de 2.016
(Firma)

ANNEXIV

IMODEL D'AVAL DE FIANf;A DEFINITIVA
............................................................. (Banc, Caixa d'Estalvi, Societat de Garantia
Recíproca) i en nom seu D . ..................................................................... (lVom i cognoms de
l'Apoderat o Apoderats) amb poders suficients per a obligar-li en este acte, segons resulta de la
validació efectuat per .••....•....•.....••..••...•..•..•....••••••con data ............................... .
El

AVALA
A primer requeriment, solid8.ri.ament i amb renúncia expressa als beneficis d'orde i excussió a

que es referix el text refós de la llei de contractes de seguretat pública 2011
a ........................................................... (nom de la persona o empresa avalada) amb DNIINIF i
domicili ................................................................. , en els termes i condicions general s establits
en el Plec de Clausules Administratives i en el Plec de Condicions Tecniques per al
CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE MILLORA D'ACCESIBILITAT 1
SEGURETAT VIAL DE L 'AVINGUDA DE LA MAR DE BELLREGUARD, davant de
L'AJUNTAMENT
DE
BELLREGUARD
per
la
quantitat
de
(xxxxx EUROS), en concepte de fianya solidaria
DEFINITIVA, per a respondre de la totalitat de les obligacions derivades del dit contracte.
Este aval no podra ser cancel'lat o des-constituit sense l'autorització d'AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD.
(Lloc i data de la seua expedició)
(firmes)

ANNEXV

D.
, en nom propi/ en representació de
(segons siga procedent), declare que dispose / l'entitat per mi representada disposa (segons siga
procedent) del següent nombre de treballadors:
N° Total de treballadors

Treballadors Fixos

(Lloc, data ¡firma)

1, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i
Bellreguard, quinze de novembre de dos mil setze

Treballadors Eventuals

