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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES ARTICULARS
REGEIXEN LA CONTRACTACIo DEL SERVEI PER A LA REALITZACIo
DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
(AS-104/2016)

Cliusula 1. Objecte del contracte.

L'objecte del contracte 6s la realitzaci6 del servei de manteniment del conjunt
de webs presents a I'Ajuntament; de conformitat amb les especificacions
contingudes en el plec de condicions tdcniques.

Als efectes del que disposa I'art.5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de
mesures urgents en matCria de contractaci6 p0blica, es fa constar la no divisi6
per lots de I'objecte del present contracte, d'acord amb I'informe que suporta la
necessitat de la present contractaci6.

Cliusula 2. Naturalesa juridica. Procediment d'adjudicaci6.

El present contracte es qualifica de SERVEIS, de conformitat amb la definici6
contemplada a l'art. 10 del Reial Decret Legislatiu312011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de conkactes del Sector Prlblic.

El procediment per l'adjudicaci6 del present contracte dels serveis 6s I'obert, de
conformitat amb l'article 138.2 iconcordants Reial Decret Legislatiu 3/201 1 de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del
Sector P0blic.

Cliusula 3.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. TIPUS LICITATORI.

1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRAGTE : 159.000,00 €, IVA exclds, que
I'Ajuntament no s'obliga a esgotar, desglossat en:

Periode contractual (dos anys):..................106.000,00 euros, IVA exclds.
Prdrroga (1 any):........... .......53.000,00 euros, IVA exclds.

2. TIPUS LIGITATORI: 106.000,00 €, IVA exclds, base de les ofertes, que
els licitadors no podran superar ique correspon al periode contractual de
dos anys,

3. DESPESA DERIVADA DEL CONTRACTE: per import de 128.260,00 €
(106.000,00 € m6e 22.260,00 € corresponents al 2'lo/o d'lVAl que t6 carActer
plurianual i es distribueix en les seguents anualitats:

Exercici 2017: per import de 64.130,00 € (53.000,00 € m6s 11.130,00 €
corresponents al 21o/o IYA) que te naturalesa anticipada i resta subjecta a la
condici6 suspensiva que en els pressupostos de 2017 s'autoritzi crddit adequat
i suficient, de conformitat amb el que disposa I'aft. 110.2 del Reial Decret
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Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei
de Contractes del Sector P{blic.

Exercici de 2018: per import de 64.'130,00 € (53.000,00 € mes 11.130,00 €
corresponents al 21o/o IYA) que resta subjecte a l'autoritzaci6 en el pressupost
de I'exercici corresponent del crddit adequat i suficient, de conformitat amb I'art.
174 del RDL 212004 de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions
tdcniques. Per al cas que els tremits licitatoris i la formaliEaci6 del contracte no
s'haguessin conclds a la data prevista d'inici del servei prevista en aquests plecs
ien els plecs de condicions tdcniques, es reajustarA el termini a la data prevista
de I'inici efectiu del contracte, i es procedird al reajustament de la despesa
corresponent, de conformitat amb I'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions P0bliques.

Cliusula 4.- Publicaci6 de la licitaci6.

L'anunci de licitaci6 per aquesta contractaci6 es publicard en el Butlleti Oficial
de la Provincia de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
aixi com en el PERFIL DE CONTRACTANT de l'Ajuntament de L'Hospitalet,
que es troba a I'adrega https://seuelectronica.l-h.cat, amb les condicions i

terminis establerts al article 142 i 159 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14
de desembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del
Sector P0blic.

Els Plecs de Condicions ialtra documentaci6 complementdria es podrd obtenir
en la segUent adrega d'lnternet: https://seuelectronica.l-h.cat.

Cliusula 5.- Capacitat per contractar.

Podran contractar amb l'Ajuntament toles les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin capacitat plena d'obrar i no es trobin en
cap de les prohibicions de contractar que s'assenyalen a l'article 60 del Reial
Decret Legislatiu 312011 de '14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de
la Llei de contractes del Sector P(blic.

La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones juridiques s'acreditard
mitjangant l'escriptura de constituci6 o modificaci6, si s'escau inscrita en el
Registre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislaci6
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho 6s, I'acreditaci6 de la capacitat d'obrar
s'ha de fer mitjangant I'escriptura o el document de constituci6, els estatuts o
l'acte fundacional, en qud constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.
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Quan es tracti d'empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat
Europea, cal acreditar-ne la inscripci6 en un registre professional o comercial
quan aquest registre sigui exigit per la legislaci6 de l'Estat respectiu.

Els altres empresaris estrangers han d'acreditar que tenen capacitat d'obrar
amb un certificat expedit per l'ambaixada d'Espanya en l'Estat corresponent.
Tanmateix, hauran d'acreditar que tenen oberta una sucursal en territori
espanyol, amb designaci6 d'apoderats o representats per les seves operacions
i que estiguin inscrits en el Registre Mercantil, aixi com I'informe de reciprocitat
previst a I'art. 55 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del Sector P(blic.

Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Comunitat Europea que
no estiguin classificats, es suficient que acreditin la corresponent capacitat
financera, econdmica i tdcnica de conformitat amb els articles 75 i 78 del Reial
Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s
de la Llei de contractes del Sector P0blic

Els licitadors poden acreditar els requisits de solvincia econdmica i
tdcnica acreditant tenir vigent la seglient Classificaci6: GRUP V
SUBGRUP 2 CATEGORIA 1 o b6 GRUP V SUBGRUP 2 CATEGORIA A

2. Si no s'acredita a trav6s de la classificaci6 requerida, es podri acreditar
a trav6s dels segiients mitjans:

1. Solvdncia econdmica: per qualsevol dels mitjans previstos en I'art.
67.7.b)zo del RD 1098/2001 de '12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei de Contractes de les Administracions P0bliques, en la seva redacci6
donada per RD 77312015 de 28 d'agost. Els valors minims exigits en l'esmentat
article seran de 79.500,00 euros.

2. Solvincia tdcnica:

- Els licitadors hauran d'acreditar disposar de la certificaci6 vigent en la
norma UNE-EN ISO 9001, relativa a la gesti6 de qualitat dels serveis
d'assistdncia tdcnica en tecnologies de la informaci6 i comunicacions i

selecci6 de personal pels serveis esmentats.
- El licitador haurd de disposar per a I'execuci6 del contracte de personal

tdcnic que tingui els perfils professionals descrits a la cldusula 8.2.3 del
plec de condicions tdcniques i que s6n els segUents:
o Perfil de dissenyador/maquetador amb experidncia en els camps

descrits a l'esmentada cldusula del plec de condicions tdcniques.
o Perfil de programador: haurA d'estar en possesi6 del titol d'Enginyer

tdcnic informitic o un n0mero de crddits similars en Enginyeria
InformAtica. Es podran acceptar altres titulacions tdcniques sempre
que s'acreditin amplis coneixements i experi€ncia en programaci6
amb les eines que s'indiquen als plecs tdcnics.
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3.- Adscripci6 de mitjans personals i materials: D'acord amb el que
s'estableix a I'aft. 64.2 del TRLCSP, els licitadors hauran de presentar
compromis d'adscriure els mitjans personals i materials suficients per a
l'execuci6 del contracte segons s'exigeix al plec de condicions tdcniques.

Cliusula 6,- Unions d'empresaris,

Podran contractar les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, i no 6s necessari formalitzar-les en una escriptura p[blica fins
que s'hagi fet I'adjudicaci6 al seu favor.

Aquests empresaris queden obligats solidariament davant l'Ajuntament i han de
nomenar un representant o un apoderat inic de la uni6 amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que derivin del contracte fins que
aquest s'extingeixi.

La solvdncia tdcnica i econdmica exigida en els presents plecs de condicions
s'haura d'acreditar per totes i cadascuna de les empreses integrants de I'UTE
en la seva totalitat.

Resulta d'aplicaci6 el que disposa I'art 59 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del
Sector P0blic

Cliusula 7.- Documentaci6 a presentar en la llcitaci6.

La documentaci6 a presentar pels licitadors s'inclouri en sobres tancats a
satisfacci6 del funcionari encarregat d'acceptar I'oferta presentada.

S'haurd de lliurar al Servei de Contractaci6 de l'Ajuntament (54 planta), dins del
termini establert per la presentaci6 d'ofertes, que es fixa en un minim de 15
DIES NATURALS des de la publicaci6 del darrer de I'anunci de licitaci6 en el
Butlleti Oficial de la Provincia i en el Diari Oficial de la Generalitat i el Perfil de
Contractant de I'Ajuntament de L'Hospitalet

Els anuncis de licitaci6 fixaran el dia i I'hora limit per la presentaci6 de les
ofertes.

Quan el darrer dia del termini sigui inhdbil, s'entendrd prorrogat al primer dia
hdbil segtient.

A l'anvers de cadascun dels sobres el licitador escriuri la segiient inscripci6:

.PROPOSICIO PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT LICITATORI
CONVOCAT PER A LA CONTRACTACI6 DEL SERVEI PER A LA
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REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE
L'HOSPTTALET (AS-1 041201 6)'

- Primer Sobre. ldentificat amb la inscripci6 DOCUMENTACI6, que contindrd:

DECLARACIo RESPONSABLE SUBSTITUTdn|A de conformitat amb el que
s'estableix en I'art. 146.4 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector P0blic, en la
que s'indiqui que el licitador compleix les condicions establertes legalment i les
especificament requerides en el plec de condicions per a contractar amb
I'Administraci6 i conc6rrer a la licitaci6 del present contracte, i que haurd
d'incloure expressament la de no estar incurs en cap de les prohibicions de
contractar compreses a I'article 60 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector
P0blic, aixi com, en el seu cas, la plena vigdncia de la documentaci6 obrant en
el Registre corresponent, en el cas de les empreses registrades.

La DECLARACIo RESPONSABLE SUBSTITUToRIA es presentard d'acord
amb el segtient model :

DECLARAC16 RESPONSABLE SUBSTITUTORIA

" En /Na ..amb DNI n0m..............,.., en nom propi (persones
fisiques) / en la seva qualitat de ..................de I'empresa...........................amb
ctF amb domicili a efectes de notificacions a

.......C./..................., n0m... pis, CP:.......; en el seu nom iel de la
societat que representa:

En relaci6 a la licitaci6 convocada per a la contractaci6 de
............(especificar el contracte al que es

licita)...................efectua la segUent

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

1. Que el /la signant d'aquesta declaraci6 ostenta facultats suficients com
a Administrador/a i ApoderaUda de I'empresa o entitat que representa i t6
acreditada tal circumsGncia, tenint plena vig6ncia la seva capacitat per a
contractar i obligar-se en nom de la societat que representa.

2, Que ni ell/ella ni la societat representada es troben inclosos en cap de
les causes ni circumstincies que estableix I'art. 60 del Reial Decret
fegislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la
Llei de Contractes del Sector Pfiblic.

3. Que de conformitat amb el que estableix l'art. 146.4 del Reial Decret
legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la
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Llei de Contractes del Sector Priblic, sota la meva responsabilitat
que I'empresa que represento compleix totos les condicions establertes
legalment i les especificament requerides en els plecs de condicions que
regeixen la present licitaci6, per a conc6rrer a la licitaci6 del present
contracte iper a contractar amb I'Ajuntament de L'Hospitalet; ies
compromet a acreditarles en el moment en quA sigui requerit per
I'Ajuntament de L'Hospitalet en el cas que la proposici6 presentada per
I'empresa o entitat que represento sigui declarada com a oferta m6s
avantatjosa en la present licitaci6; o en qualsevol altre moment del
present procediment licitatori a requerament de I'drgan de contractaci6 o
delg seus drgans auxiliars.

4. Que designo la seg0ent adrega electrdnica:....................,..................... a
efectes de notificacions, segons disposa I'art146.1.d) del Reial Decret
fegislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref5s de la
Llei de Contractes del Sector Piblic:
Lloc, data i signatura"

En el perfil de contractant d'aquest Aiuntament es troba disoonible el
model de declaraci6 substitutdria.

El licitador que hagi presentat aquesta declaraci6 substitutdria, l'oferta
del qual sigui declarada com econdmicament m6s avantatjosa, haura
d'acreditar davant de l'drgan de contractaci6, la possessi6 i la validesa de
la documentaci6 acredltatava dels requasats de capacitat exigits. A tal
efecte, l'Ajuntament, en !a resoluci6 que estableixi la classificaci6
d'ofertes per ordre decreixent i declari l'oferta econdmicament m6s
avantatjosa, efectuara el corresponent requeriment al licitador perqui
procedeixi a acreditar el compliment dels requisits exigits, amb els
efectes que s'indiquen en aquest plecs.

Segon Sobre: ldentificat amb la inscripci6 OFERTA: S'hi inclourA la proposici6
econdmica per l'execuci6 del contracte, de conformitat amb el segUent model:

"El senyor ..... amb domicili a ...................., en nom propi ( o
en representaci6 acreditadade) ............... DECLARA:

Que assabentat de I'expedient de contractaci6, el Plec de Condicions
Administratives Pafticulars i les condicions tdcniques que regeixen el contracte
,PROPOSICI6 PER PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT LICITATORI
CONVOCAT PER A LA CONTRACTACIo DEL SERVEI PER A LA
REALITZACI6 DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPfTALET (A3-104/2016)"; es compromet a executar-lo amb esticta
subjecci6 als mateixos, d'acord amb la segtlent oferta:

SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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2. N0mero d'hores addicionals..

3. Ampliaci6 del termini de garantia:

(Lloc, data i signatura del representant)

Tots els documents que integren la plica hauran d'6sser originals o cdpies
autdntiques segons la legislaci6 vigent.
El fet de presentar una plica suposa donar-se per assabentat de totes les
condicions de la contractaci6 i la seva submissi6.
Les proposicions hauran d'admetre's sempre que reuneixin les condicions
externes referides en aquesta cldusula.
Lliurada i admesa una plica el licitador no podrd retirar-la.
No es podrd subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa
individualment. Tampoc podrA presentar-se en m6s d'una Uni6 d'empresaris.

Cliusula 8. - Admissibilitat de variants.

No s'admetran propostes que difereixin de les condicions tdcniques exigides
per I'execuci6 del contracte.

Gliusula 9.- La Mesa de Contractaci6.

La Mesa de Contractaci6 serd presidida pel Tinent d'Alcalde d'Hisenda i

Serveis Centrals
Formaran part de la Mesa, un Regidor de I'equip de Govern, un Regidor
membre d'un Grup Municipal de I'oposici6 que per torn li correspongui,
l'lnterventor Municipal i el Director/a de I'Assessoria Juridica.
Les funcions de secretari de la Mesa correspondrd, al funcionari llicenciat en
dret que es designi a I'efecte.

Cliusula 10.- Griteris bisics de valoraci6 de les ofertes

Tots els criteris de valoraci6 de les ofertes s6n per formulaci6 aritmdtica.

La puntuaci6 mixima que es podri obtenir serA de 100 punts, que
s'atribuiran en funci5 dels segtients criteris:

10.1. OFERTA ECONoMICA. .....Fins a un mixim de 61 punts.

SERVET PER A LA REALTTZACIO DEL MANTENTMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPTTALET (AS-1 04/201 6)
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1. Oferta econdmica:
periode contractual de dos anys.

L'oferta es presentari desglossada,
al pagament dels sous del perconal
del seryei.

indicant al menys, la part destinada
amb el que s'efectuari la prestaci6
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segUents limits:

0 punts per a un import igual al tipus licitatori
61 punts (mAxima puntuaci6) segons el segUent criteri:

1. Quan concorri un licitador es prendrd com I'oferta dptima i, en la seva
conseqiiCncia, se I'atribuira la mdxima puntuaci6 al resultat d'aplicar al tipus
licitatori una baixa de 20 unitats percentuals; atorgant a l'oferta presentada
la puntuaci6 que resulti proporcional a la baixa ofertada.

2. Quan concorrin dos licitadors, s'atribuira la mdxima puntuaci6 al resultat
d'aplicar una baixa de 20 unitats percentuals a I'oferta m6s elevada.

3. Quan concorrin tres licitadors, s'ahibuirdr la mdxima puntuaci6 a I'oferta que
sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitja aritmdtica de les tres
ofertes. En qualsevol cas, es considerard l'oferta dptima ise li atribuird la
mdxima puntuaci6 a aquella baixa que resulti d'aplicar 20 unitats
Dercentuals.

4. Quan concorrin quatre o m6s licitadors, s'atribuirA la mAxima puntuaci6 a
I'oferta que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitja aritmdtica de les
altres ofertes.

En tots els casos, es consideraran anormals o desproporcionades les ofertes
per sota de 20 unitats percentuals dels tipus licitaci6. En aquest cas es
procedird de conformitat amb el que es disposa al'arl,'152 del TRLCSP

10.2. ALTRES CRITERIS/M1LLORES.................F|ns a un mixim de 39 punts

- Es valorard el nombre d'hores incloses en I'oferta per a la orestaci6 efectiva
del servei................................................................Fins a un mixim de 29 punts.

S'atorgarA la maxima puntuaci6 a aquella oferta que presenti el major n[mero
d'hores addicionals anyals. La resta es valoraran proporcionalment.

- Ampliaci6 dels terminis de qarantia.....................Fins a un mdxim de 10 punts.

Es valora de la seguent forma:

o Per a ampliacions d'un termini igual o superior als 12 mesos: 10 punts
o Per a ampliacions d'un termini inferior a 12 mesos s'utilitzard la segUent
f6rmula:

Nombre de mesos d'ampliaci6 de la garantia / 12 mesos * 10 punts

SERVEI PER A LA REALITZACTO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT OE
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Cliusula 11-. Obertura de pliques.

La Mesa de contractaci6 es reuniri el dia assenyalat per a l'obertura de les
proposicions i prdviament a I'acte p(blic procedire a b qualificaci6 de la
documentaci6 presentada en temps i forma.

Si la Mesa observ6s defectes materials en la documentaci6 presentada podrir
concedir, si ho estima convenient, un termini de tres dies hAbils per a que el
licitador subsani I'error.

En acte p0blic la presiddncia de la Mesa obrird el sobre 2 de les proposicions
admeses i les passard als Serveis Tdcnics municipals als efectes que informin
sobre I'oferta m6s avantatjosa als interessos municipals de conformitat amb
tots els criteris de valoraci6 establerts per a l'adjudicaci6.

RECLAMACIONS A LA MESA: Dins dels cinc dies hdbils segtients que
s'hagu6s celebrat qualsevol licitaci6, els signants de les proposicions
podran exposar per escrit davant la Corporaci6, tot el que estimin
convenient respecte als preliminars i desenvolupament de l'acte licitatori i
capacitat juridica dels altres optants.

Cliusula 12.- Classificaci6 de les ofertes. Presentaci6 de documentaci6
per part del licitador I'oferta del qual ha estat declarada com a m6s
avantatjosa.

La Corporaci6 contractant resoldrA sobre la validesa o nul.litat de l'acte
licitatori, i declarat vdlid, establird per ordre decreixent les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals,
conforme disposa l'art.151.1 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector
P0blic.

A) El licitador que hagi presentat la declaraci6 substitutdria prevista a
I'art.146.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector Priblic, I'oferta
del qual sigui declarada com econdmicament m6s avantatjosa, seri
requerit perquC en el termini de 10 dies hibils comptadors des de
I'endemi en qud aquest hagi rebut el requeriment, acrediti la possessi6 i
la validesa de la documentaci6 acreditativa dels requisits de capacitat
exigits, que s6n els segiients:

Empreses espanvoles.

1.- Document Nacional d'ldentitat de la persona fisica signant de I'oferta
econdmica.

SERVEI PER A LA REALTTZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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2.- En el cas que el licitador actui er{"r18/f,LO'altri, s'haurA d'aportar el poder
notarial validat per la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de
I'Ajuntament, juntament amb el Document Nacional d'ldentitat del representat.

3.- Si ho fa en nom d'una persona juridica, s'aportarA l'escriptura de constituci6
de la Societat i en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscrites en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la
legislaci6 mercantil que li sigui aplicable. Si no ho 6s, l'acreditaci6 de la
capacitat d'obrar s'ha de fer mitjangant l'escriptura o el document de
constituci6, els estatuts o I'acte fundacional, en qud constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial
corresponent.

4, Documentaci6 acreditativa de la solvincia econdmica i Gcnica:

a) Els licitadors poden acreditar els requisits de solvincia econdmica i
Gcnica acreditant tenir vigent la segiient Classificaci6: GRUP V
SUBGRUP 2 CATEGORIA'l o b6 GRUP V SUBGRUP 2 CATEGORIA A

b). Si no s'acredita a trav6s de la classificaci6 requerida, es podri
acreditar a trav6a dels seg0ents mitjans:

- Solvdncia econdmica: per qualsevol dels mitjans previstos en I'art.
67.7.b)2o del RD 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions P0bliques, en
la seva redacci6 donada per RD 77312015 de 28 d'agost. Els valors
minims exigits en I'esmentat article seran de 79.500,00 euros.

- Solvincia tdcnica:

- Els licitadors hauran d'acreditar disposar de la certificaci6 vigent en la
norma UNE-EN ISO 9001, relativa a la gesti6 de qualitat dels serveis
d'assistdncia tdcnica en tecnologies de la informaci6 i comunicacions i

selecci6 de personal pels serveis esmentats.
- El licitador haurA de disposar per a l'execuci6 del contracte de personal

tdcnic que tingui els perfils professionals descrits a la cldusula 8.2.3 del
plec de condicions tdcniques i que s6n els segtients:
o Perfil de dissenyador/maquetador amb experidncia en els camps

descrits a I'esmentada cldusula del plec de condicions tdcniques.
o Perfil de programador: haurd d'estar en possesi6 del titol d'Enginyer

tdcnic informdtic o un n0mero de crddits similars en Enginyeria
Informdtica. Es podran acceptar altres titulacions tdcniques sempre
que s'acreditin amplis coneixements i experidncia en programaci6
amb les eines que s'indiquen als plecs tdcnics.
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- Adscripci6 de mitians pensonals i materials: D'acord amb el que
s'estableix a l'art. 64.2 del TRLCSP, els licitadors hauran de presentar
compromis d'adscriure els mitjans personals i materials suficients per a
I'execuci6 del contracte segons s'exigeix al plec de condicions tdcniques.

han
d'aportar tamb6 la segUent documentaci6:

- Acreditar la inscripci6 en un registre professional o comercial quan aquest
registre sigui exigit per la legislaci6 de l'Estat respectiu.

- Declaraci6 de sotmetre's a la jurisdicci6 dels jutjats i els tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les inciddncies que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb ren0ncia, si s'escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

han
d'aportar tamb6 la segiient documentaci6 :

- Acreditar que tenen capacitat d'obrar amb un certificat expedit per
l'ambaixada d'Espanya en I'Estat corresponent. Tanmateix, hauran
d'acreditar que tenen oberta una sucursal en territori espanyol, amb
designaci6 d'apoderats o representats per les seves operacions ique
estiguin inscrits en el Registre Mercantil, aixi com I'informe de reciprocitat
prevista I'art.55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de'14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del Sector P0blic.

- Declaraci6 de sotmetre's a la jurisdicci6 dels jutjats i els tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les inciddncies que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb ren(ncia, si s'escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

EMPRESES INSCRITES EN REGISTRES DE LICITADORS

No estan obligades a presentar la documentaci6 en els apartats 'l a 3 descrita
anteriorment les persones fisiques o juridiques que estiguin inscrites en el
Registre Municipal de Contractistes, en el Registre Electronic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en qualsevol altre Registre
de Licitadors expressament reconegut.

En aquests supdsits els licitadors presentaran una Declaraci6 Resoonsable en
la que es manifesti no trobar-se ni el licitant ni els seus legals representants en
cap de les prohibicions de contractar compreses a I'article 60 del Reial Decret
Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei
de contractes del Sector Pfblic aixi com la plena vigdncia de la documentaci6
obrant en el Registre corresponent.
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En el cas que aquest licitador no el compliment d'aquests
requisits en el termini indicat, s'entendrA exclosa la seva proposici6, sens
periudici d'altres efectes previstos per la llei que es poguessin produir; i
es requerirA al segiient licitador segons I'ordre de classificaci6 d'ofertes
perqud, si ha presentat la declaraci6 substitutdria, acrediti la possessi6 i
la validesa de la documentaci6 acreditativa dels requisits de capacitat
exigits.

B) Al mateix temps, l'drgan de contractaci6 requeriri al licitador que hagi
presentat I'oferta m6s avantatjosa a qui, dintre del termini de 10 dies
hibils, comptadors des de I'endemi en qui aquest hagi rebut el
requeriment, presenti la documentaci6 justificativa de:

1. Trobar-se al corrent en el compliment de llurs obligacions tributaries, amb la
Seguretat Social i amb aquest Ajuntament mitjangant els corresponents
certificats.

2. Acrediti disposar efectivament dels mitjans als quals s'hagu6s compromes a
dedicar o adscriure a l'execuci6 del contracte.

3. Acrediti haver constituil la garantia definitiva que sigui procedent a trav6s de
la carta de pagament corresponent.

4. Acrediti haver fet efectiu I'import corresponent als anuncis de licitaci6.

En el cas de no complimentar-se aquest requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrd que el licitador ha retirat la seva oferta , proc€dint-se en aquest cas
a requerir la mateixa documentaci6 al seg0ent licitador, segons I'ordre en qud
hagin quedat classificades les ofertes; iamb els efectes previstos a I'art. 151
del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Ref6s de la Llei de Contractes del Sector P0blic.

Cldusula 13. Adjudicaci6 del contracte.

L'drgan de contractaci6 adjudicarA el contracte dintre dels cinc dies hdbils
segUents a la recepci6 de la documentaci6 requerida, de conformitat amb el
que disposa l'art. 151.3 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Te)d Ref6s de la Llei de contractes del Sector P0blic.

L'adjudicaci6 del contracte es notificard a tots els participants en la licitaci6
amb el contingut determinat en l'art . 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/20'1 1

de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del
Sector P0blic.

SERVEI PER A LA REALITZAoIO DEL MANTENIMENT oELs WEBS DE L,AJUNTAMENT DE
L',HOSPITALET (AS-1 04nO16\



@ 
o,r*.rent de uHospitatet

Cliusula 14.- Garantia definitiva.
tdcnic actal.

L'adjudicatari del contracte haurA de constituir una garantia definitiva per
I'import del 5 per 100 de I'import d'adjudicaci6, exclds l'lVA.

La garantia ha de ser constituida per qualsevol de les seg0ents formes
previstes a l'art. 96 del Reial Decret Legislatiu 3/201 1 de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del Sector P[blic

Cliusula 15.- Formalitzaci6 del contracte. Publicitat.

El contracte es formalitzard en tot cas dins dels 10 dies hAbils segUents a la
seva adjudicaci6. Aquesta formalitzaci6 es publicarA al perfil de contractant
d'aquest Ajuntament i, si procedeix, en els diaris oficials; tot segons disposa
l'art 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text Ref6s de la Llei de contractes del Sector Ptblic.

Cliusula 16.- Rigim de Recursos .

El present contracte no estd subjecte al rdgim de recursos previst a I'art. 37 i 40
i concordants del Reial Decret Legislatiu 312Q11 de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector Pfblic.

Contra tots els acords que posin fi a la via administrativa relatius al present
procediment de contractaci6, procediran els recursos administratius previstos a
la legislaci6 reguladora del procediment administratiu, i el recurs contenci6s
administratiu d'acord en alld que disposa la Llei reguladora de la Jurisdicci6
contenciosa-ad min istrativa.

Gliusula 17.- Despeses del Contracte.

En virtut de l'adjudicaci6, el contractista restara obligat al pagament de I'import
dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels trdmits
preparatoris i de la formalitzaci6 del contracte, l'import mAxim del qual serd de
1.500 €.

CLAUSULES CONTRACTUALS

Cliusula 18.- Llei del contracte.

Constitueixen normativa aplicable a l'execuci6 d'aquest contracte:

- Aquest plec de condicions particulars.
- El plec de condicions generals aprovat per la Diputaci6 de Barcelona i

publicats al Butlleti Oficial de la Provincia ntm. 172 de data 19 de juliol de
2002 amb les modificacions introduides per I'Ajuntament i publicades en el
BOP n0m. 70 de data 22 de marg de 2003, en tant no s'oposi al Reial
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Decret Legislatiu 3/201 1 de 14
ta JGL

novembre, pel qual s'aprova el Text
Ref6s de la Llei de contractes del Sector P0blic.

- Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Ref6s de la Llei de contractes del Sector Priblic.

- Directiva 20'l4l24luE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractaci6 priblica, en tot el qud sigui d'aplicaci6 directa.

- Reial Decret81712009 de 8 de maig, de desplegament parcial de la LCSP
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament

General de la Llei de Contractes de les Administracions P0bliques
- Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref6s de la

Llei Municipal ide Rdgim Local de Catalunya.
- La regulaci6 especifica i sectorial de la Generalitat de Catalunya.
- Les Ordenances, el Reglament Orgdrnic de la Corporaci6 i les bases

d'Execuci6 del Pressuoost.

Cliusula 19.- Preu del contracte.

El preu del contracte 6s l'ofert per I'adjudicatari, amb les limitacions
pressupostaries ide despesa establertes a la cldusula 3 dels presents plecs.

El preu s'entendra comprensiu de la totalitat del servei. Els preus consignats
s6n indiscutibles, no admeten prova alguna d'insuficidncia i porten implicit:

- L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
- Les despeses derivades de I'aplicaci6 de les disposicions legals

sobre Seguretat i Salut en el treball, i el honoraris corresponents.
- Les despeses de licitaci6 i formalitzaci6 del contracte.
- La imposici6 fiscal derivada del contracte i de l'activitat del

contractista en la seva execuci6.
- L'import de les cdrregues laborals de tot ordre.
- Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a

la sol'licitud i obtenci6 dels permisos i llicdncies necessdries per a
I'execuci6 del servei

S'entendri que en tots els imports esti exclds l'lmpost sobre el valor
afegit que ha de suportar l'Administraci6, i que seri consignat com a
partida independent.

Cliusula 20. - Revisi6 de preus.

No es preveu revisi6 de preus en el present contracte

Cliusula 2{.- Certificacions, Presentaci6 de factures i pagament de
prestacions.

La facturaci6 es realiEara d'acord amb el que preveu la clAusula 11 del
plec de condicions Gcniques, Les factures es tramitaran de conformitat
amb el segiient procediment.
SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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1. Registre de les facturee per part del

De conformitat amb la lnstrucci6 reguladora del Registre centralitzat de factures
de l'Ajuntament, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 201 1, del que
disposen els articles 3, 4, 5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impub
de la factura electrdnica i creaci6 del Registre de Factures del Sector P0blic i la
DA 7a de les Bases d'Execuci6 del Pressupost per I'exercici 2017, els
proveidors que hagin expedit factura pels serveis prestats o bens entregats a
l'Ajuntament I'han de presentar, en el termini de 30 dies des de l'entrega
efectiva de les mercaderies o la prestaci6 de serveis, de la forma seguent:

A) Proveildors inclosos en les categories establertes en I'article 4.1 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre d'impuls de la factura electrdnica i

creaci6 del registre comptable de factures del sector p(blic:

Presentaran electrdnicament la factura, independentment del seu import, en el
punt general d'entrada: Plataforma e-Fact del Consorci d'Administraci6 Oberta
de Catalunya, accessible a I'adrega https://efact.eacat.caVbustia/?emisorld=740
o a trav6s de la seu electrdnica de I'Ajuntamemt (htlpg://seuelectronica.l-
h.cat). Es presentaran en format facturae, signades electrdnicament .

Tamb6 es podri utilitzar el "Punto General de entradas de facturas
Electronicas FACe" de la Administraci6n General del Estado.

b) Resta de Proveidors no inclosos en les categories de la de l'article 4.1
de ta Lfei 2512013, de 27 de desembre d'impuls de la factura electrdnica i

creaci6 del registre comptable de factures del sector pfiblic:

Per a aquestes contractistes seri opcional pel la presentaci6 de la faclura en
format electrdnic o en format paper independentment del seu import.

En el cas de que s'opti per la presentaci6 de la factura en format electrdnic, ho
fard en els punts assenyalats en el parAgraf anterior. Si es tria el format paper,
s'haurd de presentar al Registre comptable de factures dependent de la

Intervenci6 General, ubicat en la Secci6 de gesti6 econdmica i administraci6
situada a la planta 8" de I'edifici del c. Josep Prats, 2.

2. Requisits per la tramitaci6 de les certificacions i de les factures.

La direcci6 facultativa expedird una relaci6 valorada mensual de les prestacions
que s'hagin executat durant I'esmentat termini de la qual en lliuraran una cdpia
al contractista.

Dins dels deu dies hAbils segiients al termini al que correspon la relaci6
valorada, sense que el contractista hagi presentat al'legacions, el director de
l'obra expedird la certificaci6 als efectes pertinents i, en la mateixa data
d'expedici6, trametra un exemplar d'aquest al registre centralitzat de factures i

lliurarA una cdpia de la certificaci6 al contractista, amb justificant de recepci6.
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relaci6 valorada, el contractista esta obligat a expedir i presentar al Registre
centralitzat de factures de I'Ajuntament la corresponent factura.

Aixi mateix, als efectes del que disposa I'art. 43 de la Llei General Tributdria, el
contractista haurd d'actualitzar en tot moment el certificat d'estar al corrent de
les seves obligacions tributAries durant els dotze mesos immediatament
anteriors a la data de les factures, quan expiri la vigdncia dels certificats que
hagi aportat.

3. Contingut de les factures
. D'acord amb la lnstrucci6 reguladora del registre centralitzat de factures de

I'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, sera requisit per a procedir al
registre de les factures que aquestes compleixin els regueriments que
disposa I'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de 30 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament que regula les obligacions de
facturaci6.

o Aixi mateix, les factures electr6niques hauran de contenir les dades
segtients:

a. ldentificaci6 dels drgans administratius, sota el camp
AdministrativeCentre, de la manera segi.ient:

1. L'Oficina Comptable, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el
codi L01081017 iel rol (RoleTypeCode) 01.

2. L'Organ Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi
L01081017 iel rol (RoleTypeOode) 02.

3. La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (CentreCode) amb
el codi L01081017 iel rol (RoleTypeCode) 03.

4. Tamb6 caldrA identificar el servei de I'Ajuntament que fa l'encarrec i

ha rebut el servei que es factura. Per fer-ho, s'identificar?r un quart
AdministrativeCentre amb els valors segUents:

o El camp centre (CentreCode) es deixard en blanc.

. El camp de rol (RoleTYPECode) s'hi introduird el codi 04,
que identifica segons I'estandard l'Organ Promotor.

. El camp nom (Name) s'hi introduird la denominaci6 del
servei o departament municipal.

b. En el cas que I'encArrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resoluci6
de l'Ajuntament, el n0mero de resoluci6 s'ha d'incorporar en el camp
ReceiverContractReference de la factura electrdnica. Aquest nrimero es
pot trobar al cant6 superior dret del document en qud es va comunicar
l'adjudicaci6 a l'empresa.

o Mentre que a les factures presentades en format paper s'hauran de fer
constar les dades segUents:

SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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a. Organ administratiu inib competdncies en matdria de comptabilitat
priblica: Intervenci6 General Municipal.

b. Organ de contractaci6: Junta de Govern Local.

c. Area destinatAria del Contracte: Hisenda i Serveis Centrals.

4. Pagamentde les prestacions derivades del contracte.

D'acord amb l'article 3 de la Llei 2512013, en tant no es compleixin els requisits
de temps i forma de presentaci6 de les factures no s'entendrd complerta
I'obligaci6 de presentaci6 de factures en el registre ien conseqUdncia, no
s'iniciard el cdmput del termini de pagament.

El cdmput dels terminis per a I'abonament del preu de les prestacions del
contracte, seran els que disposa I'art.216.4 del Reial Decret Legislatiu 312011
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del
Sector P0blic, comptadors des de la data de I'expedici6 de les certificacions
d'obres pels serveis tdcnics municipals o dels conesponents documents que
acreditin la realitzaci6 total o parcial del contracte, sempre i quan el contractista
hagi presentat la corresponent factura.

Sens perjudici de I'establert en els articles 222.4 i 235.1 del Text Ref6s de la
Llei de Contractes del Sector P(blic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 312011
de 14 de novembre, I'Ajuntament haurA d'aprovar les certificacions d'obra o els
documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels
b6ns lliurats o dels serveis prestats dins dels trenta dies segtients al lliurament
efectiu dels b6ns o de la prestaci6 del servei.
Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides i

consignats a la corresponent factura, tenen la consideraci6 de pagaments a
compte, subjecte a les rectificacions que es produeixin en la medici6 final i

sense suposar en cap cas aprovaci6 i recepci6 de les obres que correspongui

Cfiusufa 22- Termini d'execuci6.

El termini d'execuci6 serd de dos anys des de la data de formalitzaci6 del
contracte. Es podrA prorrogar per un any m6s.

Per al cas que els trAmits licitatoris i la formaliEaci6 del contracte no s' haguessin
conclds a la data prevista d'inici del servei prevista en aquests plecs i en els
plecs de condicions tdcniques, es reajustarA el termini a la data prevista de I'inici
efectiu del contracte, ies procediri al reajustament de la despesa corresponent,
de conformitat amb I'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Prjbliques.

Cliusula 23.- Modificaci6 del contracte

El present contracte nom6s podrA ser modificat en els supdsits previstos en els
arts 107 i concordants del Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector
Prlblic.
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Cliusula 24.- Drets iobligacions de les parts. vicesecretari tdcnic actat.

El contracte s'executard amb subjecci6 a les cldusules del mateix i en particular
a les establertes en el clausulat del plec de condicions tdcniques; i d'acord
amb les instruccions que per la seva interpretaci6 doni al contractista
I'Ajuntament. El contractista sera responsable de la qualitat tdcnica dels treballs
que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, aixi com de les
conseq0dncies que es dedueixin per I'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errades, mdtodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execuci6 del contracte.

ClAusula 22.- Personal. SUBROGACI6. Lbi de Transparincia

1. El contractista adscriurA a la prestaci6 dels serveis personal pel seu compte,
tot complint els requisits establerts als plecs de condicions tdcniques.

L'adjudicatari haurd de subroqar el personal que presta el seus serveis per
compte de l'actual contractista. Als efectes del que disposa l'art. 1,20 del Reial
Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de
la Llei de contractes del Sector P0blic, a la cldusula 2 dels plecs de
condicions ticniques, es descriu la informaci6 esmentada i la relaci6 del
personal que actualment estd adscrit al servei i que presta els seus serveis per
compte de l'actual contractista.

2. Als efectes del que es disposa en I'art. 9.1.h) de la Llei del Parlament de
Catalunya ntm. '1912014 de 29 de desembre, de transpar6ncia, acc€s a la
informaci6 p0blica ibon govern, el contractista ha de facilitar a aquest
Ajuntament la relaci6 dels llocs ocupats pel personal adscrit pel contractista en
compliment i execuci6 del present contracte, el seu rdgim de dedicaci6, rdgim
rehibutiu i tasques que hi durA a terme en virtut de I'esmentada activitat
contractual.

A tal efecte, el contractista tamb6 resta obligat a facilitar l'actualitzaci6
permanent de les dades esmentades

Cliusula 23.- Obligacions fiscals, laborals i socials del contractista.

1- El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en
matdria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

2- L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracci6
de les disposicions sobre seguretat per part del personal tdcnic designat per
ell, no implicard cap responsabilitat per I'Ajuntament contractant.

3- Sense perjudici d'aixo, I'Ajuntament podrA requerir al contractista perquB
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.

SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS OE L'AJUNTAMENT DE
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Cliusula 24.- Propietat intel.lectual dels treballs.

De conformitat amb la cldusula 6 del plec de condicions tdcniques, tot el
material grafic, programari, documentaci6 o altres productes resultants de la
prestaci6 del servei que constitueix objecte d'aquest contracte, seran propietat
exclusiva de l'Ajuntament de I'Hospitalet.

L'adjudicatari no podrA fer 0s per altres finalitats que no siguin les definides en
el plec de condicions tdcniques del programari realitzat, les dades, documents,
dissenys, estudis, etc... als que pugui tenir acc6s en I'execuci6 del contracte.

ClAusula 25.- Gonfidencialitat i protecci6 de dades de caricter personal.

L'adjudicatari mantindrA una absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol
informaci6 que pugui condixer amb ocasi6 de l'execuci6 del contracte,
especialment les de carActer personal i tindrd cura que la documentaci6 que es
lliuri o faci servir el personal que executi la prestaci6 del servei no es copii o
utilitzi amb una finalitat diferent a la que figura en el plec de condicions
tecniques.

L'adjudicatari restarA obligat al compliment de la Llei orgdnica 15/1999, de 13

de desembre, sobre protecci6 de dades de cardcter personal.

Cliusula 26.- lndemniEaci6 per compte del Contractista.

Serdr per compte del contractista indemnitzar, conforme al que es disposa en el
art. 214 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual

s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector P0blic, els danys que

s'originin a tercers. Serd aixi mateix pel seu compte indemnitzar els danys que

s'originin a l'Ajuntament o al personal depenent d'ell, per iguals causes i amb
iddntiques excepcions que les que assenyala I'article esmentat.

Cliusula 27,- Risc i ventura. Drets del contractista en els casos de forga
maior.

1. L'execuci6 del contracte es realitzard a risc i ventura del contractista, i

aquest unicament tindrd dret a ser indemnitzat per I'Ajuntament en els
casos iforma que determina iestableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes
del Sector Prlblic, si b6 en l'expedient haurd d'acreditar que, prdviament al

succ6s, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i

evitar, si aixd fos possible, que els treballs realitzats i I'equip adscrit
poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.

2. En la valoraci6 dels danys causats es tindrd en compte l'adopci6 de les

mesures i precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat
de segregar de la valoraci6 els danys que s'haurien pogut evitar si

SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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d'esdevenir el fet causa dels danys.
3. Si, presentada sol'licitud d'indemnitzaci6 per c€lusa de forga major,

transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resoluci6 expressa,
s'entendra desestimada la petici6.

ClAusula 28.- Inspecci6 i vigilincia.

1. Correspon a I'Ajuntament vetllar pel correcte funcionament dels serveis que
presta i, per aquesta ra6, exercira les facultats d'inspecci6 ivigildncia en
I'execuci6 del contracte per part del contractista.

2. L'exercici d'aquestes facultats s'efectuard pels funcionaris o personal que
designi I'Ajuntament i el contractista hauri de posar a la seva disposici6 els
elements necessaris per tal que la puguin acomplir.

Cliusula 29.- Demora en I'execuci6 o incompliment de I'objecte del
contracte.

S'estard al que preveu I'arl.212 del Text Ref6s la Llei de Contractes del Sector
P0blic i al que s'estableix a la cliusula 8.2.3 del plec de condicions tdcniques.

Cliusula 30.- Execuci6 del contracte i incidincies d,aquest.

1 . El contracte s'executarA de conformitat amb els termes definits i les
inciddncies que se suscitin seran resoltes per l'drgan de contractaci6.

2. Les seves resolucions o acords seran immediatament executius. sense
perjudici dels recursos que siguin procedents.

Cliusula 31.- Goordinaci5 i vigilincia.

Sense perjudici de les facultats de I'drgan de contractaci6, I'Ajuntament pot
designar un Responsable de del contracte, en el sentit i amb les funcions
previstos a I'arl. 52 del Reial Decret Legislatiu 3t2011 de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector p0blic

Cliusula 32.- Subcontractaci6

Resta expressament prohibida la subcontractaci6 de les prestacions d'aquest
contracte.

Cliusula 33.- Resoluci6 del contracte.

Son causes de resoluci6 del contracte les establertes amb caracter general a
l'afticle 223 i 308 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector p0blic.
Tanmateix, s6n causes de resoluci6 les previstes com a tals en el plec de
condicions tdcniques.

SERVEI PER A LA REALITZACIO DEL MANTENIMENT OELS WEBS DE L'AJUNTAMENT DE
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Gliusula 34.- Recepci6 del servei.

Efectuades les prestacions convingudes es procedira dins del mes segijent a
I'acte formal de recepci6, aixecant la corresponent acta.

En el supdsit que dins del termini dels 15 dies naturals segUents a qud el
Contractista hagu6s comunicat a I'Ajuntament que estan efectuades les
prestacions convingudes, i si el Responsable municipal considerEs que les
prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho fard constar en l'acta
aixecada al efecte amb manifestaci6 expressa de les raons que ho motiven,
dels defectes observats ide les instruccions necessdries, tot assenyalant un
termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret a fer constar
igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients.
Aquesta acta es sotmetrA al coneixement de I'Ajuntament que dictarA la
resoluci6 pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir per via
jurisdiccional la declaraci6 que procedeixi sobre el que resolgui I'Ajuntament.
Transcorregut un mes de I'aixecament de I'acta sense que I'Ajuntament hagi
dictat la resoluci6 oertinent. s'entendran desestimades les observacions o
reclamacions que hagi formulat el contractista.

Cliusula 35.- Termini de garantia.

S'estableix un termini de garantia minim de dos anys a comptar des de la
recepci6 del contracte, sense pefludici que aquest termini pugui ser ampliat
oel licitador en la seva oferta.

Gliusula 36. Devoluci6 de la garantia.

Efectuada la recepci6, transcorregut el termini de garantia i extingides les
obligacions contractuals en la seva totalitat, I'drgan competent de l'Ajuntament
adoptarA acord ordenant la devoluci6 o cancel laci6, dins dels dos mesos
segUents a la data en qud hagu6s sol'licitat pel contractista. Si transcorregut dit
termini no s'hagues adoptat l'esmentat acord, es podrA entendre estimada la
petici6 de devoluci6 o cancel'laci6. Si el contractista no present6s la sol'licitud i

I'Ajuntament ho creu convenient, es podra adoptar d'ofici I'acord de devoluci6.

En tot cas serd d'aplicaci6 el rdgim juridic previst a I'art. 102 del Reial Decret
Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la Llei
de Contractes del Sector P0blic.
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