EXPEDIENT DECLARAT DE TRAMITACIÓ URGENT

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT PER PROCEDIMENT
HARMONITZAT

NÚMERO D’EXPEDIENT 18009
OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament, instal·lació de 31 parquímetres amb
software de centralització i hospedatge de dades per la societat Serveis d’Aparcaments de
Vilanova i la Geltrú, SAM.
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Quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per procediment
harmonitzat
1. Servei que tramita l’expedient

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.

2. Referència de l’expedient de contractació
18009
3. Tramitació
urgent

ordinària

4. Descripció de l’objecte del contracte
4.1. Objecte del contracte

Subministrament, instal·lació de 31 parquímetres amb software de centralització i
hospedatge de dades per la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú,
SAM.
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA)
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV)

51214000-5
5. Variants
Admet variants

sí
no

nombre:

6. Durada del contracte
Durada del contracte

4 anys pel servei de hosting. Suministrament 45 dies des de la signatura del contracte.
7. Pròrroga
El plec admet la pròrroga del contracte

sí

no

Núm. de mesos de pròrroga:

8. Dades econòmiques
8.1. Determinació del preu

Tant alçat

Preus unitaris

Per Administració

8.2. Pressupost del contracte (import a ofertar)

Pressupost base: 256.860,00 €
8.3. Valor estimat del contracte (sense IVA)

308.232'00 €
9. Tramitació pressupostària
ordinària de l’exercici vigent
anticipada

partida: PAIF 2018 i ss.

10. Revisió de preus
sí

no

sí

no

Modificació del contracte
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11. Garantia definitiva
Constitució de la garantia definitiva

sí

no

Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte)

5%
12. Mostres
S’han de lliurar mostres

sí

no

Lloc de lliurament:

13. Termini de garantia
Cal definir un termini de garantia?

sí
no
14. Classificació
sí
no

termini: 2 anys

Classificació:

15. Règim del pagament
Pagament únic pel subministrament
Altres: mensual, prèvia presentació de factura justificativa
16. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import APROXIMAT oscil·la
entre els 800 i els 1500 €
17. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol
aspecte de l’expedient de referència)
Daniel LLobera, tel. 93 893 27 37, info@vng-aparcaments.cat
18. Responsable del contracte
sí
Nom: idem
no
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I.

DISPOSICIONS GENERALS

1. Elements del contracte
1.1. Legislació aplicable
La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte de subministrament
establert en l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, (en endavant, LCSP).
El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, quant
a la preparació, adjudicació, efectes i extinció per la LCSP i el Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, (en endavant, RGLCAP), i la resta de disposicions de
desplegament en allò que no s’oposin a la llei.
L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions que
regiran l'adjudicació, per part de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL (en endavant, VNG APARCAMENTS)
del Contracte de subministrament, instal·lació de 31 parquímetres per la Societat
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.
VNG APARCAMENTS està subjecta a les disposicions de la LCSP relatives a la
contractació harmonitzada que com poder adjudicador que no té el caràcter
d’Administració Pública li són aplicables, així com a les Instruccions Internes de
Contractació (en endavant, IIC) que estan a disposició dels licitadors al Perfil de
Contractant de l’entitat a la següent pàgina web: www.vng-aparcaments.cat
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regintse per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per
la legislació civil i mercantil aplicable.
1.2. Procediment i forma d’adjudicació
La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’ha d’atendre al o als criteris establerts en aquest Plec.
1.3. Despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte que ha
d’abonar l’empresa adjudicatària, i que inclouen tant les dels butlletins oficials, com, en
el seu cas, les que generi la difusió del contracte en altres mitjans de comunicació, és
de 2.000.-€. En el supòsit que els licitadors adjudicataris siguin varis, l’import que hagin
d’abonar serà proporcional al pressupost que se’ls hagi adjudicat individualment.
1.4. Jurisdicció competent
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil i
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competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, amb renúncia de
qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
1.5. Responsable del contracte
Per a les contractacions, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del
contracte en la resolució d’inici de l’expedient, quan així consti en el quadre-caràtula de
característiques.
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li
atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte pot
ser una persona física o jurídica, vinculada a la Societat o aliena a aquest.
2. Objecte del contracte
2.1. Objecte de la contractació
Constitueix l’objecte del contracte el subministrament, i instal·lació de 31 parquímetres
amb software de centralització i hospedatge de dades.
Codi CPV 51214000-5
L’objecte del contracte no es divideix en lots atenent a la dificultat en la coordinació de
l'execució de les diferents prestacions que conformen l’objecte del contracte.
En aquest sentit, no és possible desvincular la adquisició dels parquímetres del servei
de hósting on s’han d’allotjar i consultar les dades necessàries de gestió, incidències o
alarmes, atès que els software del hósting i el firmware del parquímetre han de estar
desenvolupats conjuntament. Per desvincular sl servei de hósting de l’adquisició dels
parquímetres, la societat adjudicadora hauria de desenvolupar una plataforma pròpia
on s’haguessin de comunicar tots els equips, el que suposaria un encariment del
projecte que el faria inassumible.
Les característiques tècniques del subministrament consten en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
2.2. Admissibilitat de variants o millores
No hi ha variables. Les millores queden recollides a la clàusula d’adjudicació del
contracte.
2.3. Durada del contracte
Segons l’article 300 de la LCSP el contractista haurà de lliurar els béns objecte del
subministrament en el termini màxim de 45 dies a comptar des de la signatura del
contracte.
El contracte de hosting tindrà una durada de 48 mesos.
El pressupost del contracte consta dels següents elements:
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3. Pressupost
3.1. Preu base de licitació.
El preu base de licitació és de 256.860.- €, IVA no inclòs.
3.2 Desglossament.
Els béns a subministrar, amb els serveis complementaris, són els següents:

1) Parquímetres i
recanvis

Preu unitari unitats Preu total

Concepte
Parquímetres

7.000,00

displays

400,00

EMV

1.300,00

teclats numèrics
280,00
Encoratges / pedestals (a més dels
inclosos en el parquímetre)
400,00
Antitrombó

72,00

impressores+cúter

130,00

plaques de mòdem

280,00

cofres de recaptació (recanvis)

150,00

31

217.000,00

5

2.000,00

2

2.600,00

10

2.800,00

5

2.000,00

20

1.440,00

5

650,00

5

1.400,00

31

4.650,00

total parquímetres i recanvis

2) hosting

hosting pels 48 mesos del servei
total hosting

465,00

48,00

22.320,00
22.320,00

Preu Base de licitació
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Modificacions

20%

total pressupost

51.372,00
308.232,00

iva

iva

total contracte

total contracte

64.728,72
372.960,72

3.3. Valor estimat del contracte. 101 LCSP.
El valor del contracte compren l’adquisició dels béns a subministrar i instal·lar, el del
servei de hosting durant 4 anys i les possibles modificacions del contracte, que fa la
suma de 308.232.- euros, sense comptar l’IVA.
3.4. Finançament del contracte.
El contracte es finançarà amb càrrec a al vigent PAIF 2018 i successius..
3.5. Revisió de preus.
No s'admet la revisió de preus.
4. CAPACITAT PER CONCÒRRER A LA LICITACIO
1. Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que estiguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, i
no estiguin compreses en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la LCSP ni
altres limitacions que pugui preveure la resta de la normativa aplicable, la finalitat de
les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, i acreditin la seva solvència
econòmica o financera i, tècnica o professional. També podran fer- ho per si mateixes
o representades per persona autoritzada, mitjançant poder notarial.
2. També podran participar en aquesta licitació les unions temporals d’empreses que
es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte amb
els requisits previstos a l’article 69 LCSP. Totes les empreses que en formen part de la
UTE han d’acreditar la seva solvència.
3. Els licitadors acreditaran la seva capacitat d’obrar de conformitat amb allò que es
prescriu a l’article 84 de la LCSP.
4. Solvència econòmica i financera. Requerirà que s’acrediti un volum anual de
negocis del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos,
haurà de ser almenys igual a 350.000.- € (art. 87.3 LCSP).
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués estat
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inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant
els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
5. Solvència tècnica i professional. S’apreciarà amb els mitjà següent:
Haver realitzat, en el curs dels tres darrers anys, el subministrament de parquímetres
d’igual o similar naturalesa dels que constitueixen l’objecte del present contracte amb
un import que com a mínim ha de ser de 100.000.- Euros. Caldrà indicar la data i el
destinatari públic o privat dels subministres. Quan sigui requerit pels serveis de
l’Òrgan de Contractació, els subministres s’acreditaran mitjançant certificats expedís
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest,
o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que tingui en possessió i que acreditin la realització de la prestació. Si
s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació
per l’autoritat competent. (art. 89.1.a) LCSP).
6. Els requisits de capacitat, d’absència de prohibicions de contractar s’han de
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.

5. GARANTIA EXIGIBLE
1. L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva per un import corresponent
al 5% de l’import anuals d’adjudicació, IVA exclòs.
2. La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva es regirà per allò
establert als articles 108 a 110 de la LCSP.
3. La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 111 de
la LCSP.

6. DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS, FORMA I CONTINGUT DE
LES PROPOSICIONS.
6.1. Documentació
6.1.1. La documentació relativa a la contractació estarà disponible el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació.
6.1.2. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar dos
únics sobres, marcats amb els números 1, i 2, tancats, identificats en l’exterior, amb
indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o persona que el
representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el contingut dels
quals s’estableix en el present plec. En el seu cas, tots els documents que presenti
l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al castellà.
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6.2. Lloc de presentació
Els licitadors han de lliurar les seves proposicions a la dependència de l’òrgan
contractant que figuri en l’anunci dins del termini que s’hi indica. Les proposicions
també poden ser enviades per correu. En aquest últim cas, en la sol·licitud ha de
constar la data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el licitant, en
aquest mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la
tramesa de la proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic
info@vng-aparcaments.cat. Si la documentació arriba després dels deu dies naturals
següents a la finalització del termini serà desestimada; en el supòsit que, sense
l’acompliment dels requisits anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del
termini establert, també serà desestimada.
7. SOBRE 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1. El sobre 1 haurà d’incloure:
1.1. La seva proposició ajustada als plecs que regeixen la licitació, amb els efectes
de que la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de la
licitadora del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions sense salvetat o
reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar
les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea o RELI de la Generalitat de Catalunya.
1.2. Declaració responsable que s’ajustarà al formulari de document europeu únic de
contractació (DEUC) que haurà d’estar signada i tenir la corresponent identificació,
en la qual la licitadora posarà de manifest els particulars que consten a l’article
140.1.a) 1º, 2º, 3º i 4º de la LCSP. Annex 1.
En concret, les empreses licitadores han de presentar el DEUC degudament
reomplert i signat per la persona que tingui la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició, el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el
qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigibles en aquest plec
- Que no està incursa en prohibició de contractar com a aplicació de l’art. 71.3 LCSP.
- Que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
- En els casos en que l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb l’art 75 de la LCSP, cada una de les empreses també haurà de
presentar declaració responsable en la que hi figuri la informació pertinent d’acord
amb el DEUC.
En tots els supòsits en que diversos empresaris concurreixin agrupats en una unió
temporal, s’aportarà una declaració responsable per cada empresa participant en la
que figurarà la informació requerida en aquests casos en el DEUC
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Els licitadors inscrits en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI), es veuran exempts d’acreditar documentalment les condicions que
aquesta certificació ja acredita, en els termes de l’article 7.1 del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4400, de 7.6.2005). En tot cas, aquestes
empreses només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri
inscrita en aquets registres, o que no hi consti vigent o actualitzada i, la informació
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. En
qualsevol cas, l’òrgan de contractació, en ordre a garantir el bon fi del procediment,
podrà recaptar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que els licitadors aportin aquesta documentació.
Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar a les que es refereixen els apartats anteriors, hauran de concórrer a la
data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte.
Solvència econòmica i financera. Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis
del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de
ser almenys igual a 350.000.- € (art. 87.3 LCSP).
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués estat
inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant
els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional. S’apreciarà amb els mitjà següent:
Haver realitzat, en el curs dels tres darrers anys, el subministrament de parquímetres
d’igual o similar naturalesa dels que constitueixen l’objecte del present contracte amb
un import que com a mínim ha de ser de 100.000.- Euros. Caldrà indicar la data i el
destinatari públic o privat dels subministres. Quan sigui requerit pels serveis de l’Òrgan
de Contractació, els subministres s’acreditaran mitjançant certificats expedís o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que tingui en possessió i que acreditin la realització de la prestació. Si
s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent. (art. 89.1.a) LCSP).
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8.
SOBRE
2.
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

DEL

CRITERIS

1. Aquest sobre contindrà la documentació que es relaciona a continuació:
a)
Proposta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 2 d’aquest
plec on s’especifiqui l’import pel qual està disposat a realitzar el subministrament dels
béns, la seva instal·lació i la prestació del serveis de hosting, que no pot ser superior
a l’establert com a preu base de licitació; si s’accepta ampliar el termini de
subministraments i recanvis al preu unitari i finalment si s’aporten les millores
previstes establertes en la clàusula de criteris d’adjudicació del contracte.
b)
Model de preu unitari inclòs a l’Annex 4 segons l’establert a la clàusula de
modificació del preu del contracte
2. La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre 1 o la inclusió de qualsevol informació
de caràcter rellevant del sobre 2 en el sobre 1 comportarà l’exclusió del licitador,
quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la
relativa als criteris de valoració subjectiva.
9. VARIANTS I MILLORES
Els licitadors podran presentar únicament les millores que consten com a criteris de
d’adjudicació del contracte.
10. CONFIDENCIALITAT
1. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests
podran designar, com a confidencial part de la informació facilitada per ells al
formular les ofertes, en especial amb respecte als secrets tècnics o comercials i als
aspectes confidencials de les mateixes. No obstant això, l’òrgan de contractació farà
la seva valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que
valdrà a tots els efectes.
2. De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter de
confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del
contracte a la qual se li hagi donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es
mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació,
excepte que en els plecs o el contracte s’estableixi un termini més ampli.
11. PROTECCIÓ DE DADES
L’empresa contractista, de conformitat amb la Disposició Addicional 25 de la LCSP
s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte.
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Consta a continuació la relació desglossada i detallada dels criteris d’adjudicació que
es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, i la seva forma
de valoració.
Aspectes generals.
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del
procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
a)
Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus
unitaris màxims de sortida, en cas que s’haguessin fixat, o qualsevulla altra limitació
econòmica que s’hagués pogut establir, d’acord amb la clàusula 3 d’aquest Plec.
2. Quan l’objecte de valoració no compleix els requisits bàsics demanats en el Plec
de Prescripcions Tècniques, previ informe tècnic motivat.

Les proposicions de les empreses que acreditin qualsevol dels supòsits previstos en
la disposició addicional 6a de la LCSP, tenen preferència en l’adjudicació del
contracte, sempre que aquestes proposicions igualin les més avantatjoses.

Criteris d’adjudicació del contracte: Fins a un màxim de 100 punts.
1. Criteris avaluables de forma objectiva (sobre B):
-

Millor oferta econòmica parquímetres

Fins a 55 punts

Les ofertes econòmiques que superin el pressupost de licitació (IVA inclòs) seran
refusades.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa es valorarà en 55 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 55* (IL-IO) / (IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofertat
OME= oferta més econòmica
Baixes temeràries: La oferta econòmica que proposi una baixa de més d’un 20% per
sota de la mitjana de les ofertes presentades es considerarà que incorreix en baixa
presumptament anormal o temerària.
-

Ampliar el termini de subministrament i recanvis de l’equipament al preu unitari
Fins a 10 punts
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En relació a les modificacions de contracte incloses en el apartat 18.2 d’aquest Plec,
les ofertes que ampliïn el preu unitari de subministraments durant el termini de
vigència del present contracte de 48 mesos obtindran 10 punts.

2. Millores.
Compromís d’adaptar el parc existent de parquímetres de la Societat per realitzar les
funcions de pagament on line mitjançant la implementació d’un lector de targetes de
crèdit EMV així com les modificacions pertinents de software i firmware sense perdre
les funcionalitats existents.
Fins a 35 punts

La Societat disposa dels següents parquímetres (54) en el seu parc:
a) 18 unitats d’Amper Ibersegur model Ciudad 3
b) 36 unitats d’Amper Ibersegur Ciudad XXI
Es donaran 0.333^3 punts per cada parquímetre que el licitador que es comprometi
a realitzar al seu càrrec totes les tasques necessàries de software (firmwares) i
hardwares (mecanitzats de portes, teclats, plaques de connexió, etcètera per que el
parc existent als apartats a) i b) anteriors puguin realitzar el pagament on line de
targetes de crèdit mitjançant un lector EMV.
A efectes de respectar una proporcionalitat en la puntuació dels criteris d’adjudicació
del contracte, es considera que aquesta implementació té un cost de 100.000€ amb
el següent desglossament
Preu unitari unitats
Total
Teclat
1.450 €
54
78.300 €
Desenvolupament
21.700 €
1
21.700 €
100.000 €

En cas d’empat de licitadors, es resoldrà mitjançant la certificació de la empresa que
manifesti que pot adaptar al parc existent de parquímetres la funció de poder aplicar
una tarifa determinada (per residents o altres col·lectius) només amb la introducció
de la matrícula al parquímetre. La introducció del llistat de matrícules per la creació
de la base de dades es podrà fer des de tants usuaris com sigui menester en
localitzacions diverses i sense que en cap cas suposi cap mena de cost afegit per
l’adjudicador.

13. MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació pot estar formada pels membres que consten a l’Annex 5
del present plec. Podrà estar assessorada per comissions tècniques.
22.

OBERTURA, EXAMEN I CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
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1. Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, la Mesa de
contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura del Sobre 1 de les empreses i
comprovarà l’existència i correcció del DEUC, així com de la resta de documentació
que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix aquest plec.
2. Si s’observen errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de 3 dies. Aquesta comunicació es farà a través del correu electrònic designat
pel licitador en la declaració responsable del sobre 1.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació
presentada en el Sobre 1, la Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
4. Seguidament, es comunicarà als licitadors la data i hora de l’acte públic d’obertura
del Sobre 2, que conté la documentació per a l’aplicació dels criteris avaluables de
forma automàtica a través de convocatòria publicada al Perfil de Contractant.
5. La Mesa de contractació, en aquesta fase pública, donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres 2 presentats per
les empreses.
6. Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden
fer constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes que siguin de tipus material o formal, sempre que no comportin una
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de
tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica.
7. La Mesa de contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació.
15. REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent
proposta d’adjudicació.
2. Rebuda la proposta d’adjudicació, els serveis corresponents requeriran a
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de
deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa a que es fa esment a continuació.
3. Empreses no inscrites en el RELI o en el ROLEC.
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L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar
respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:
- documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions del present plec.
- documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altra i una fotocòpia del documenta nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i
estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
- documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
segons el present plec.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:

- document acreditatiu de la constitució de garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix al present plec.
- resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim del les quals s’indica en el present plec.
4. Empreses inscrites en el RELI o en el ROLEC.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent, només si no figura inscrita en aquets registres, o no consta
vigent o actualitzada, d’acord amb aquest plec:

- document acreditatiu de la constitució de garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix al present plec.
- resguard acreditatiu d’haver efectuar el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim del les quals s’indica en el present plec.
5. En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest
cas a requerir presentació de la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1 e) de la LCSP.
16. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
1. L’òrgan de contractació pot adoptar alguna de les resolucions següents:
a) Declarar deserta la contractació, motivadament.
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b) Adjudicar el contracte a l’empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació a què fa referència la clàusula anterior d’aquest plec.
2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan
de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de
procedir a la formalització del contracte.
3. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
4. La formalització del contracte, no podrà efectuar-se abans de què transcorrin
quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.
5. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP, sense perjudici
d’altres efectes.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació corresponent, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.
6. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura de pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fina a la seva extinció.
7. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
8. La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil del Contractant de
l’òrgan de contractació, i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.

17. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ
1.Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
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2.Seguint la recomanació continguda en la Resolució de la Comissió Nacional
d’Avaluació i Tria de Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre documentació que
s’adjunta amb els contractes administratius a les empreses licitadores que no se’ls
adjudiqui el contracte, transcorregut el termini d’un any, a comptar des de la data de
formalització del contracte, es procedirà a la seva destrucció.

III.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

18. Execució del contracte
18.1. Forma d’execució
18.1.1. L’adjudicatari ha d’executar els subministraments objecte del contracte
d’acord amb els principis de responsabilitat i d’eficàcia que cal, complint els termes
convinguts.
No s’entendrà perfeccionat el contracte i, per tant, no devengarà cap dret de
cobrament en tant que:
1.
No s’hagi instal·lat, configurat i posat en marxa els parquímetres i s’hagi fet la
formació pertinent.
2.
No s’hagin aportat els recanvis compromesos.
3.
S’hagi implementat efectivament i comprovat el funcionament del software de
centralització i hospedatge de dades en el seu procés íntegre així com el
reporting de les dades sigui correcte.
4.
S’hagi implementat la correcta implantació de les integracions amb altres
programaris inclosos en el PPT, incloent exportació de dades o accessos per
web service o per connexions JDBC.
5.
S’hagi superat satisfactòriament la prova d’estanqueïtat recollida a l’apartat
3.1 del Plec de Condicions Tècniques.
18.1.2. El compliment de les obligacions esmentades en aquest Plec i en les
condicions tècniques, constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del
contracte.
18.1.3. En el seu cas, l’empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al servei
de contractació les còpies dels corresponents butlletins de cotització.
18.1.4. L’òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i
inspecció del contracte. Podrà supervisar, fins i tot, l’assistència del personal al treball,
i la seva eficàcia.
18.1.5. L’adjudicatari haurà de designar un representant amb poders suficients per a
la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució dels serveis sempre
que això no suposi modificacions del contracte no autoritzades.
18.1.6. L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb la
Societat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. També, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
generals que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
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18.1.7. L’adjudicatari estarà obligat al compliment, sota la seva exclusiva
responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció
social i discapacitat, de Seguretat Social i higiene en el treball i altres de caràcter
social, en especial referència al seu personal.
L’adjudicatari haurà de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del capítol III d’aquesta
Llei, i també el que disposa el Reial decret 171/2004 de coordinació d’activitats
empresarials.
18.1.8. Es procedeix a l’execució subsidiària quan el contractista incompleix les
obligacions que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per
un altre subjecte diferent d’ell mateix.
18.1.9. L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a l’execució i el compliment, i pot requerir, si escau,
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
recepció. Si les tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i
quedarà exempt de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el preu
satisfet.
Si durant el termini de garantia s’acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista que els esmeni.
Acabat el termini de garantia sense que la Societat hagi formalitzat algun dels
inconvenients o la renúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista
queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada.
El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es
formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada.
18.1.10. En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de
propietat, la titularitat d’aquests drets serà de SERVEIS D’APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.
18.1.11. El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents
que no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels que
tingui coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’òrgan de contractació no ho
consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el
Plec de Prescripcions Tècniques.
L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui
tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes per tal
que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les funcions
previstes en el marc d’aquest contracte.
El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades de
caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers,
segons preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’adjudicatari només tractarà
les dades de conformitat amb les instruccions de la Societat, i no les aplicarà o
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utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix l’objecte del contracte, ni les comunicarà
a altres persones, encara que sigui només per a la seva conservació.
Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter personal,
les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i el
Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre. Igualment. ha de donar compliment a la resta de preceptes que siguin
d’aplicació en matèria de protecció de dades.
18.1.12. Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues fiscals,
que estiguin relacionats amb la prestació del contracte.
18.2. Modificacions del contracte
En general, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte
quan així s’hagi previst en aquests Plecs detallant-ne de forma clara, precisa i
inequívoca els supòsits, que seran els següents:
- Creació de nous aparcaments.
- Millora del servei reduint les places d’aparcament per parquímetre.
- Reparacions o recanvis per vandalisme o averies sobrevingudes fora de garantia.
El procediment per la execució de les modificacions serà el següent:
a. Proposta de modificació a proposta de l’adjudicador.
b. Al·legacions per part de l’adjudicatari en el termini màxim de 5 dies
c. Resolució per part de l’adjudicador.
La modificació que s’acordi no podrà, mai, alterar les condicions essencials de la
licitació i l’adjudicació i es limitarà a introduir les variacions estrictament indispensables
per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
El contractista queda obligat a mantenir els preus de la seva oferta econòmica
durant el termini de 2 anys per l’adquisició de nous parquímetres o recanvis que
siguin necessaris per millora de la qualitat del servei fins a un màxim del 20% del
preu de licitació.
Pel compliment d’aquesta obligació, el contractista aportarà al sobre B model de preus
unitaris establert a l’Annex 4.
18.3. Cessió i subcontractació
L’adjudicatari pot cedir els drets i obligacions dimanants del contracte a un tercer
d’acord amb allò previst en l’article 214.2 de la LCSP.
En matèria de subcontractació, és d’aplicació el disposat en l’article 215 de la LCSP.
18.4. Responsabilitats
18.4.1.

Indemnització per danys i perjudicis

El contractista haurà de rescabalar a SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SAM pels danys i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència
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en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la
indemnització es determinarà per SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SAM, en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del
contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.
18.4.2.

Règim de faltes i sancions contractuals

En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, SERVEIS
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM podrà compel·lir-lo al
compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-ne la resolució.
18.4.2.1.

Faltes

L’incompliment o compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició
de sancions.
Són faltes molt greus:
-

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.

-

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.

-

La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

-

La resistència als requeriments efectuats per SERVEIS D’APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, o la seva inobservança, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució del contracte.

-

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

-

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

-

L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i
de cessió contractual.

-

La reincidència en la comissió de faltes greus.

-

L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims
aplicables d’aquest concurs.

Són faltes greus:
-

La resistència als requeriments efectuats per SERVEIS D’APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, o la seva inobservança.

-

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixin falta molt greu.
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-

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau.

-

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.

-

La reincidència en la comissió de faltes lleus.

-

Deficient estanquitat en els parquímetres aportats que impedeixin el seu normal
funcionament per entrada d’aigua o condensació.

Són faltes lleus:
-

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi falta greu.

-

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta
greu.

-

Qualsevol infracció del contractista establertes al Plec Tècnic.

-

Pèrdua de connexió amb el hosting de forma ocasional o funcionament
desproporcionadament lent.

18.4.2.2.

Sancions

Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SAM podrà aplicar les sancions següents per cada infracció, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 10 per 100 de
l’import d’adjudicació.
b) Faltes greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 8 per 100 de l’import
d’adjudicació.
c) Faltes lleus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 5 per 100 de l’import
d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
18.4.3.

Reintegrament de les penalitzacions per demora i per sancions

L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista.

IV.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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19. Extinció del contracte
El contracte s’extingeix per compliment o per resolució.
20. Compliment del contracte
El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els
termes del mateix contracte i a satisfacció de SERVEIS D’APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, la totalitat de la prestació.
En tot cas, la seva constatació exigeix per part de SERVEIS D’APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM un acte formal i positiu de recepció o conformitat del
termini de trenta dies següents al lliurament o la realització de l’objecte del contracte.
21. Resolució del contracte
13.1. Causes
Són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 de la LCSP.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) L’acord mutu entre la Societat i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
e) La demora en el pagament per part de la Societat per un termini superior a
l’establert a l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara
del seu apartat 8.
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte i de la resta de les obligacions
contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte
de conformitat amb el que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP.
h) Les establertes expressament en el contracte.
i) Les que s’assenyalin específicament a la LCSP i també per a cada categoria de
contracte en la pròpia LCSP.
13.2. Efectes
L’incompliment per part de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SAM de les obligacions del contracte determina a favor de l’adjudicatari,
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amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que aquest incompliment
irroguin a l’adjudicatari.
Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha
d’indemnitzar a SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM pels
danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’ha de fer efectiva, en primer terme,
sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, sens prejudici de la subsistència de la
responsabilitat del contractista per que fa a l’import que excedeixi en de la garantia.
Vilanova i la Geltrú 16 d’abril de 2018

El Secretari,

El Gerent,

Francesc Torres Ferrando

Daniel Llobera Adán
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ANNEX 1

DEUC
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ANNEX 2
MODEL D’OFERTA TÈCNICA, D’OFERTA ECONÒMICA I DE
MILLORES
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Proposició econòmica de contractació
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte del contracte
Núm. d’expedient

18009
Descripció de l’objecte

A. Quantificació de la oferta econòmica:
1. Import de subministrament i instal·lació dels parquímetres i recanvis següents:

1) Parquímetres i
recanvis

Preu unitari unitats Preu total

Concepte

31

Parquímetres
displays
EMV
teclats numèrics
Encoratges / pedestals (a més dels
inclosos en el parquímetre)
Antitrombó
impressores+cúter
plaques de mòdem
cofres de recaptació (recanvis)
total parquímetres i recanvis

(Import 1)
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5
2
10
5
20
5
5
31

2. Import de quota mensual del servei de hosting durant els 48 mesos de contracte.
Import mensual x 48 mesos ( Import 2)=_____________

Total Oferta = Import 1 + (Import 2 x 48 mesos) = _________ Euros
B. Ampliació termini de suministrament i recanvis de l’equipament al preu
unitari
La empresa licitant es compromet a ampliar el termini del preu unitari dels subministraments al
preu relacionat a l’annex 4 durant un termini de 48 mesos en els supòsits de modificacions del
contracte recollits a l’apartat 18.2 del PCA.
SI
NO

C. Millores:
Quantificació de la oferta:
La empresa licitant es compromet a adaptar per realitzar les funcions de pagament on line
mitjançant la implementació d’un lector de targetes de crèdit EMV així com les modificacions
pertinents de software i firmware sense perdre les funcionalitats existents un total de
____________ parquímetres del parc existent de la Societat adjudicadora.
Amb el desglossament següent:
a) ______ parquímetres del model Amper Ibersegur Ciudad 3
b) ______ parquímetres del model Amper ibersegur Ciudad XXI

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de
l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat
d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data
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ANNEX 3

MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
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La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui
deleguin:

-

Sr. Regidor/a Sr. Giribet o persona que el substitueixi

-

Sr. Membre del Consell d’Administració Sr/Sra a designar o persona que el
substitueixi

-

Sr. Daniel Llobera, Gerent.

-

Sr. Francesc Torres Ferrando, Secretari del Consell d’Administració, que també
actua com a secretari de la Mesa de Contractació.
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ANNEX 4
MODEL DE DESGLOSSAMENT DE PREUS UNITARIS
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Detall de preus unitaris
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial
propietari

apoderat

altres

Desglossament de preus unitaris
Els ofertants hauran de desglossar el preu de la seva oferta en les següents partides:

Concepte
Parquímetres
displays
EMV
teclats numèrics
Encoratges / pedestals
Conjunts moneders
selectors de monedes
impressores+cúter
plaques de mòdem
cofres de recaptació
hosting mensual (pels 31 parquímetres)

Preu unitari

Altres Recanvis
Conjunt Selector monedes
Bateria Plom 12V 26Ah
Mirilla Superior
Modem
PCI Display
PCI Control Impressora
Pany i clau
Antitrombó
Flash Eproms 4MB
PCI Logica

Preu unitari
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Aquests preus unitaris seran el que serviran de referència en cas de que
s’executi el contingut a la clàusula corresponent del present Plec de
prescripcions administratives en relació a les modificacions del contracte

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de
l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat
d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data
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