AJUNTAMENT DE LES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
OBRA INVERSIÓ AL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D’ACCÉS AL DIPOSIT D’AIGUA
DE LES

BLOC 2
ANNEXOS

ANNEX NÚM. 1
MODEL D’INSTÀNCIA
AJUNTAMENT DE LES

Espai reservat per a
l’Administració per
registrar-ne l’entrada

El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer
_____________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de
______________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major
d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en
nom
propi
(o
en
representació
de
l’empresa
____________________________________ _________________, amb CIF
núm. __________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
___________________________________, núm. ____, pis ___, CP
__________ de la localitat de _________________________, per la present
EXPOSO
Que havent-se convocat per l’Ajuntament de Les, mitjançant anunci publicat en
el BOP núm. _____ de ___ de ________ de 2018, el procediment obert per a
l’adjudicació del contracte d’obres de “Inversió al camí públic local d’accés al
dipòsit d’aigua de Les”, presento 2 sobres que contenen la documentació
requerida per a concórrer a aquesta licitació sota la següent denominació:
- Sobre «A»: Documentació administrativa.
- Sobre «B»: Oferta econòmica.
I, en conseqüència,
SOL·LICITO
Participar al procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’obres de
Inversió al camí públic local d’accés al dipòsit d’aigua de Les i, per tant, que la
proposició que acompanyo sigui tinguda en compte.
(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

ILM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES

ANNEX NÚM. 2
MODEL DE PROPOSTA
El Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer
_____________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de
______________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major
d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en
nom propi (o en representació de l’empresa ________________
____________________________, amb CIF núm. __________, per poder que
acompanyo), amb domicili al carrer _______________, núm. ____, pis ___, CP
__________ de la localitat de _________________, CONCORRO al procediment
obert per a l’adjudicació del contracte d’obres de Inversió al camí públic local
d’accés al dipòsit d’aigua de Les, convocat per l’Ajuntament de Les mitjançant
anunci publicat en el BOP núm. _____ de ___ de ________ de 2018, i
MANIFESTO:
a) que estic assabentat/ada de les condicions per optar a l’adjudicació del
contracte de referència, que accepto i em sotmeto plenament al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, als Plecs de Prescripcions Tècniques i al
Projecte d’obres que serveixen de base i que regulen el contracte, de forma
que accepto el seu objecte i contingut, i em comprometo a executar-lo
totalment, en el cas, de resoldre’s el procediment obert a favor d’aquesta
proposició;
b) que reuneixo totes les condicions exigides en la present contractació;
c) que acompanyo la documentació exigida a la clàusula vuitena del Plec de
clàusules administratives particulars, referida a la personalitat, garantia i
requisits exigits per la present contractació, com també la que configura
aquesta proposta;
d) que en relació a l’oferta econòmica:
a. OFEREIXO
un
pressupost
de
licitació
pel
preu
de
________________________________________________ euros (en
lletres) [______________ € (en xifres)], que em comprometo a mantenir
durant el termini establert al Plec de condicions administratives particulars.

1. PREU SENSE IVA

Pressupost
material

2.
TIPUS
(21%)

Import IVA

IVA

PREU DEL CONTRACTE (1 + 2)

d’execució

€

€

€

El preu amb IVA ha d’incloure també tots els tributs, taxes i cànons de
qualsevol tipus que li siguin d’aplicació, així com totes les despeses que es
puguin derivar del compliment del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte.
(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

ILM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES

ANNEX NÚM. 2.bis
MODEL DE PROPOSTA DE MILLORES
«El Sr. _________________________, amb domicili a efectes de
notificacions al Carrer ____________________, núm. ___, de la
localitat de __________________, C.P._________, amb DNI/CIF
núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica d’obrar
per aquest acte, actuant en nom propi
o en representació de
l’empresa ___________________, amb CIF núm. ___________, per
poder
que
acompanyo,
amb
domicili
al
Carrer
_______________________________ núm. ___________de la
localitat de ____________ C.P. ____________,
assabentat de
l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra de Inversió al
camí públic local d’accés al dipòsit d’aigua de Les per
procediment obert, convocat per l’Ajuntament de Les mitjançant
anunci publicat en el BOP núm. _____ de ___ de ________ de 2018,
faig constar:
Que estic assabentat/ada de les condicions per optar a l’adjudicació
del contracte de referència, acceptant i sotmetent-me plenament al
Plec de Clàusules Administratives Particulars i als Plecs de
Prescripcions Tècniques de la Memòria Valorada que serveixen de
base i que regulen el contracte, de forma que accepto el seu objecte i
contingut,
i
que
ofereixo
l’import
de
___________________________________ euros (en lletres i xifres),
IVA exclòs, per tal de esser aplicat en concepte d’obres de millora del
projecte, a criteri de la direcció d’obra, d’acord i amb aplicació dels
preus unitaris fixats al projecte, aplicada la baixa de licitació, i en cas
de no existir els mateixos al projecte d’acord amb el preus ITEC.
(Lloc, data, signatura i, si s’escau, segell de l’empresa)

ILM. SR ALCALDE PRESIDENT DE LA ‘AJUNTAMENT DE LES.

Caldrà signar cadascun dels fulls que integren aquest document
ANNEX NÚM. 3
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 146.4 TRLCSP)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PERSONALITAT,
CAPACITAT, REPRESENTACIÓ I SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O
PROFESSIONAL I QUE DETERMINA L’ARTICLE 146.4 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011,
DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC.A l’Ajuntament de Les, ___ de ________ de 2018.
El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, en
nom
propi
(o
en
representació
de
l’empresa
__________________________________________, amb CIF núm. __________), amb domicili
al carrer _______________________________, núm. ____, pis ___, CP ________ de la
localitat
de
_________________________________,
DECLARO sota la meva
responsabilitat:
a)

Que compleixo amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració
i que es determinen a la clàusula sisena del Plec de clàusules administratives que regeixen
la licitació de les obres de Inversió al camí públic local d’accés al dipòsit d’aigua de
Les, convocat per l’Ajuntament de Les mitjançant anunci publicat en el BOP núm. ___ de
___ de ________ de 2018, i concretament:
-

Les que acrediten la personalitat jurídica i, si escau, la representació.

-

Les que justifiquen els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.

b)

Que, en cas que la proposta d’adjudicació de l’òrgan de contractació recaigui en favor de
l’oferta presentada, ACREDITARÉ amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte la
possessió i validesa dels documents exigits.

c)

Que APORTARÉ la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes
per ser adjudicatari del contracte en cas que l’òrgan de contractació, en ordre a garantir el
bon fi del procediment, ho requereixi en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació.

d)

Que sóc coneixedor que la falsedat en aquesta declaració responsable respecte de les
dades relatives a la capacitat i solvència és causa de declaració de la prohibició per
contractar amb el sector públic per part de l’Ajuntament de Les, d’acord amb el que
estableixen els articles 60.1.e) i 61 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

ILM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES

ANNEX NÚM. 4
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 60 TRLCSP)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÈS EN CAP DE LES
CIRCUMSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I QUE DETERMINA L’ARTICLE 60 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011,
DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.A l’Ajuntament de Les, ___ de ________ de 2018.
El Sr./La Sra. __________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major
d’edat,
en
nom
propi
(o
en
representació
de
l’empresa
__________________________________________, amb CIF núm. __________), amb
domicili al carrer _______________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de
la localitat de __________________, DECLARO sota la meva responsabilitat que
tinc plena capacitat d’obrar i que no em trobo incurs en cap de les circumstàncies
d’incapacitat per a contractar amb les Administracions Públiques, establertes a l’article
60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que es transcriuen a continuació:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme,
constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita,
finançament il·legal dels partits polítics, explotació d’éssers humans, corrupció en
els negocis, tràfic d’influències, suborn, prevaricació, fraus, negociacions i activitats
prohibides als funcionaris, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social,
delictes contra els drets dels treballadors, malversació, blanqueig de capitals,
delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni
històric i el medi ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de
professió, ofici, indústria o comerç.
La prohibició de contractar afecta les persones jurídiques que siguin declarades
penalment responsables, i aquelles els administradors o representants de les quals,
que ho siguin de fet o de dret, vigent el seu càrrec o representació i fins al seu
cessament, es trobin en la situació esmentada en aquest apartat.
b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria
professional, de falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria,
de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; per infracció molt greu en
matèria mediambiental, d’acord amb el que estableixen la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei
10/1998, de 21 d’abril, de residus; el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació; o per infracció molt greu en
matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del text
esmentat.

c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que
en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació
del concurs.
d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin
reglamentàriament; o, en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir
el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es
determinin reglamentàriament.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social, es considera que les empreses estan al corrent quan els deutes
estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la
impugnació d’aquests deutes.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es
refereix l’article 146 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva
capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li sigui imputable,
l’obligació de comunicar la informació que correspongui en matèria de classificació
i la relativa als registres de licitadors i empreses classificades.
f)

Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció
administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun
dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General
de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats autònomes, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius que
regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s’hi estableixen.
La prohibició afecta les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en
els termes i quanties establerts a la legislació esmentada, el personal i els alts
càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei
d’aquestes.
La prohibició s’estén igualment, en els dos casos, als cònjuges, persones
vinculades amb una relació de convivència afectiva anàloga, ascendents i
descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de les
persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte
d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en

els quals s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució
del primer.
h) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el Butlletí Oficial
de l’Estat l’incompliment a què es refereixen l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10
d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’Administració General de l’Estat, o les normes respectives de les
comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en empreses o societats
privades directament relacionades amb les competències del càrrec exercit durant
els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec. La prohibició de
contractar es manté durant el temps que es mantingui dins de l’organització de
l’empresa la persona contractada, amb el límit màxim de dos anys a comptar del
cessament com a alt càrrec.
A més de les assenyalades anteriorment, són circumstàncies que impediran als
empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en les condicions que estableix l’article 61 bis, les
següents:
i)

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no
haver complert el que estableix l’apartat 2 de l’article 151 dins el termini assenyalat
amb dol, culpa o negligència.

j)

Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l’article 156.3 per causa imputable a l’adjudicatari.

k) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
118, quan l’incompliment esmentat hagi estat definit en els plecs o en el contracte
com a infracció greu, amb dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que
hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
l)

Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte signat amb una entitat de les compreses a
l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Finalment, les prohibicions de contractar també afecten les empreses de les quals, per
raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que
són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses
en les quals hagin concorregut aquelles.

Per altra banda, també DECLARO, sota la meva responsabilitat:
1. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social. I em comprometo, en cas de resultar adjudicatari del
contracte, a justificar aquests requisits en el termini màxim de deu (10) dies

hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment d’aquesta
documentació.
2. Ser titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial aportats a aquest
contracte i que, en conseqüència, estic plenament facultat per a la realització
d’aquest contracte i que aquesta licitació no contradiu cap dret de terceres
persones, garantint, en conseqüència, de l’exercici pacífic de l’Ajuntament de Les
en la utilització dels drets proporcionats.
3. Que, durant la realització dels serveis i obres objecte d’aquesta licitació, no
utilitzaré per a ús propi ni proporcionaré a tercers cap dada dels treballs
contractats ni publicaré, total o parcialment, el contingut d’aquests sense
autorització prèvia i per escrit de l’Ajuntament de Les.

Així mateix, AUTORITZO a l’Ajuntament de Les:
1. A sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social directament a l’Agència Estatal Tributària i a la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
2. A gaudir d’una llicència no exclusiva i gratuïta durant el termini de vigència del
contracte d’aquelles propietats aportades a aquest contracte en relació amb el
desenvolupament, resultat i aplicació dels treballs objecte d’aquest contracte i a
verificar-ne la titularitat.
(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

ILM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES

Caldrà signar cadascun dels fulls que integren aquest document

ANNEX NÚM. 5
FITXA RESUM DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
El
Sr./La
Sra.
_______________________,
domiciliat/ada
al
carrer
_____________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de
______________________, amb DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb
capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, ACTUO en nom propi (o en
representació de l’empresa ________________ _______________________________,
amb CIF __________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
_________________________________________, núm. ____, pis ___, CP
__________ de la localitat de _________________________, per la present
DECLARO sota la meva responsabilitat:
Que de les dades que figuren a la documentació requerida a la clàusula vuitena del
plec de clàusules administratives particulars per justificar la solvència econòmica i
financera (comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil) es desprèn:
a) Pel que fa al volum anual de negoci, aquest ha estat durant els tres darrers
exercicis el següent:
ANY
201__
201__
201__

VOLUM DE NEGOCI

b) Pel que al fons de maniobra de l’empresa al tancament del darrer exercici
econòmic per al que està vençuda l’obligació d’aprovació de comptes (anualitat
201__) és el següent:
ANY
201__

ACTIU
CIRCULANT
________________
€

PASSIU
CIRCULANT
________________
€

FONS DE
MANIOBRA
________________
€

c) Pel que fa al patrimoni net de la societat en relació amb el capital social, són els
següents:
ANY
201__

PATRIMONI NET
(PN)
________________ €

CAPITAL SOCIAL
(KS)
________________ €

(Lloc, data, signatura i, si escau, segell de l’empresa)

PN
 100
KS
____ %

