PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

PARTICULARS

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE
PATRIMONI CULTURAL DEL MARESME

1. Objecte del contracte
1.1 Constitueix l’objecte d’aquests plecs el contracte administratiu per a la realització
del catàleg de Patrimoni Cultural del Maresme, amb subjecció al present plec i al plec
de prescripcions tècniques.
1.2 Els presents plecs de clàusules administratives particulars tindran caràcter
contractual.
1.3 La selecció del contractista es realitzarà mitjançant procediment negociat sense
publicitat.

2. Descripció de les tasques a executar
El contractista haurà d’executar el catàleg de Patrimoni Cultural de la comarca del
Maresme seguint la següent metodologia:

a.

Recerca documental que ha de consistir en la recollida d’informació compilada en
els inventaris i catàlegs patrimonials existents.

b.

Establiment de criteris qualitatius que determinin la incorporació o no d’un bé en
el catàleg.

c.

Disseny de l’arquitectura de la base de dades del catàleg.

d.

Entrevistes amb polítics i/o tècnics de les àrees implicades als ajuntaments, així
com amb experts locals, si s’escau.

e.

Treball de camp per identificar, caracteritzar i fotografiar els béns a catalogar.

f.

Introducció a la base de dades de la informació recopilada en les fases anteriors

g.

Redacció del Catàleg de Patrimoni Cultural del Maresme (memòria, fitxes i
cartografia de situació).

3. Preu del contracte i criteris d’adjudicació
3.1. El preu tipus fixat per a la realització del catàleg de Patrimoni Cultural del
Maresme és com a màxim de 60.000 €, IVA inclòs.
3.2. L’oferta dels licitadors haurà d’incloure directament en el preu l’import de
l’Impost sobre el valor afegit (IVA), si bé s’haurà de detallar expressament, en la
forma establerta per la Llei 37/1992, de 28 de desembre i el RD 1624/1992, de
29 de desembre.
3.3. L'adjudicació es farà al licitador justificadament escollit, prèvia consulta i
negociació del preu.
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4. Durada del contracte i revisió de preus
4.1. El termini d’execució del contracte és 6 mesos naturals, a comptar des del moment
de la seva adjudicació, no essent prorrogable.
4.2. En cap cas es procedirà la revisió del preu d’adjudicació del contracte.
5. Exigència de garantia
D’acord amb el que estableix l’article 83 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), els que resultin adjudicataris del
contracte hauran de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació,
exclòs l’Impost sobre el valor afegit (IVA).

6. Proposicions i documentació complementària
6.1 Els licitadors només podran presentar una proposició al Registre General del Consell
Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1, 08301 MATARÓ), en hores d’oficina
durant el termini de quinze dies naturals, comptats des del següent al de la data de
recepció de la invitació a presentar la seva proposició.

6.2 Les proposicions es presentaran en un únic sobre en el qual figurarà la inscripció
“PROPOSICIÓ PER A PENDRE PART EN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA REALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE PATRIMONI
CULTURAL DEL MAREME”

El sobre haurà de contenir els següents documents:



Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.



Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
caldrà aportar còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant, amb la corresponent validació
dels poders com a suficients per portar a terme la contractació (la Secretaria del
Consell Comarcal del Maresme fa la validació de poders), o en el seu cas còpia
concordada de la inscripció de la societat o entitat en els registres públics
corresponents, degudament validada.

* S’ha de tenir en compte que, per a l’expedició de la validació de poders
per part de la Secretaria del Consell Comarcal del Maresme, s’haurà de
presentar la següent documentació: Fotocòpia DNI de la persona
apoderada, documentació acreditativa de la representació, carta de
pagament de la taxa corresponent de l’expedició del bastanteig. En el
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termini màxim de cinc dies hàbils es podrà retirar el poder validat per la
Secretaria.



Declaració responsable del licitador on afirmi no trobar-se afectat per cap de les
prohibicions per a contractar d’acord amb l’article 49 de la LCSP, comprenent
aquesta declaració expressament la circumstància de trobar-se al corrent de
pagament en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social impostes per les disposicions vigents. No obstant, a l’empara d’allò previst
a l’art. 130.1.c) de la LCSP, abans de l’adjudicació definitiva, haurà de presentarse

la

justificació

acreditativa

de

tal

requisit

mitjançant

els

certificats

corresponents expedits per la Seguretat Social i per l’Agència Tributària (AEAT).


Proposició degudament complimentada i signada, segons el format del model que
s’incorpora com a ANNEX a aquest Plec de clàusules administratives particulars.



Justificació de la solvència econòmica i financera.



Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que haurà d’acreditar

-

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys, amb
indicació de l'import, dates i beneficiaris públics o privats.

-

Descripció de l'equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte, estiguin o no integrades directament a l'empresa.

-

En el supòsit dels tècnics o de les unitats tècniques no integrades a l’empresa,
caldrà acompanyar còpia autenticada del document que acrediti el seu
compromís amb l’empresa licitadora.

En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a presentar algun dels documents a què
es refereixen aquesta clàusula, s’acreditarà aquesta circumstància mitjançant declaració
responsable del representant legal.

7. Criteris de valoració

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són el preu i els compromisos
especials o possibles millores directament relacionades amb la prestació del servei. Els
criteris que es valoraran favorablement en la prestació del servei són:
o

La proposta desenvolupada de la metodologia de treball amb la planificació de
les tasques a realitzar.

o

Els àmbits que ha d’incorporar el catàleg, a més a més dels especificats a
l’apartat 2 del plec de prescripcions tècniques, per a la Creació del Catàleg de
Patrimoni Cultural del Maresme.
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o

Els criteris emprats per a la selecció i/o acceptació d’un bé al Catàleg de
Patrimoni Cultural del Maresme, per a cada àmbit.

o

Es valorarà especialment el tractament i la metodologia de treball específica
emprada pel Patrimoni immaterial, com a conseqüència de la complexitat
d’aquests béns.

o

El disseny i l’arquitectura de la base de dades, segons l’apartat 6 punt 1 del plec
de prescripcions tècniques.

8. Mesa de contractació
A l’empara de l’article 295.1 de la LCSP i en tractar-se d’un procediment negociat sense
publicitat, es determina la no constitució de mesa de contractació en el present
procediment atenent a motius de major agilitat i celeritat en el procés de contractació.

9. Adjudicació
Efectuada l’adjudicació provisional es requerirà a l’adjudicatari provisional per a que en el
termini de quinze dies hàbils presenti la documentació justificativa de trobar-se a corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol
dels altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com el
document que acrediti haver constituït la garantia definitiva. L’adjudicació provisional es
notificarà a tos els licitadors mitjançant fax o correu electrònic.

Per a la devolució de la garantia definitiva, un cop conclòs el contracte, s’aplicarà allò
establert ens els articles 90 i 283 de la LCSP.

El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu dins del termini de deu
dies hàbils, a contar des del següent al de la recepció per l’adjudicatari definitiu de la
notificació definitiva. No obstant, el contractista podrà sollicitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, corrent al seu càrrec les corresponents despeses.

Quan, per causes imputables al contractista, no s’hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, el Consell Comarcal del Maresme podrà acordar la resolució del mateix,
així com la incautació de la garantia definitiva.

10. Règim jurídic
En allò no previst en els Plecs de clàusules particulars administratives i tècniques, regirà
la següent normativa:



Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de consultoria i
assistència,

de

serveis,

de

treballs

específics

i

concrets,

no

habituals

i

de
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subministraments aprovats i publicats pel Consell Comarcal del Maresme (l’anunci
d’aprovació definitiva i publicació, per referència al text publicat al BOP núm. 162,
Annex 1, del 8 de juliol de 1995 (pàg. 2 a 15), s’ha publicat al BOP núm. 42, de 17 de
febrer de 1996 i al DOGC núm. 2181 de 13 de març de 1996).


Normativa recollida a la Llei 7/85 de 2 d’abril, Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local; DL 2/2003, de 28 d’abril, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i el DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i per la
regulació efectuada pel la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, Llei de contractes del sector
públic.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que puguin sorgir entre les parts durant la vigència del contracte,
corresponent al Consell Comarcal del Maresme les prerrogatives per a interpretar-lo,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar els seus efectes.
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ANNEX

Model de proposició

El Sr................................................................................................ amb domicili
a ...................................................................................................... al municipi
de ....................................................................... CP .................... i DNI número
.......................................................,

en

representació

de

l’empresa

............................................................., assabentat de l’expedient de contractació
i de la convocatòria per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat, per a la
realització del Catàleg de Patrimoni Cultural del Maresme, prenc part en la mateixa tot
fent constar que presento una oferta per import de .......................... € (IVA inclòs).
Així mateix, declaro que no estic afectat per cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb l’Administració establertes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

Lloc, data i signatura
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