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ANNEX NÚM. I
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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ANNEX NÚM. II
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Senyors,
El sotasignant
signant ………………………...................................................., declara responsablement:
1. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representarepresent
ció), i que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides al plec de clàusules d’aquesta
licitació.
2.

................................. (en endavant el licitador) ni els seus administradors
Que ni .........................................................
i/o representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del
TRLCSP.

3.

Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.

4.

Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

5.

Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt.

6.

Que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

7.

Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest
aquest impost (indicar la possible exempció,
en el seu cas)

8. Que el Plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, i la
meva oferta, tindran caràcter contractual.
9. Autoritza, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, sempre que ho consideri adient, la petició i cesce
sió de les dades en relació a l'empresa, bé directament o bé per mitjans informàtics o telemàtelem
tics, sobre la circumstància de que l'empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàtribut
ries, amb l'Estat,
stat, la Generalitat
Gener
de Catalunya i l'Ajuntament
juntament de Vilassar de Dalt als efectes de la
contractació de l'expedient anteriorment indicat, d'acord amb el que determina la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei sobre
sobr l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, la
la Llei sobre l'Impost de Societats, Els tributs i taxes
recollits en les ordenances fiscals municipals, i les altres normes tributàries i de la Seguretat
Social, i la resta de disposicions d'aplicació.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ….............……..........… de ……………….. de ……
Signatura

Ajuntament de Vilassar
sar de Dalt
Secretaria

ANNEX NÚM. III

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr. / la Sra. .................................................................................... amb residència a
......................................... carrer ...................................... núm. ................ assabentat de
l’anunci publicat al DOUE, BOE,
BO
DOGC, BOP i perfil del contractant de
l’AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT i de les condicions i requisits que
s’exigeixen per a l’adjudicació del “Contracte de serveis de neteja viària de part del munimun
cipi de Vilassar de Dalt”,, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a
executar aquest contracte,, amb estricta subjecció als requisits i condicions del Plec de clàuclà
sules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques,
tècniques, per la quantitat de
.................euros
.........euros pel període de quatre anys, IVA exclòs. (La quantitat haurà d’expressard’expressar
se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ...%, és de ...euros.
•

Bossa
ossa d’hores anual per màquina escombradora, conductor i operari amb bufador
(mínim de l’oferta de 80 hores):
): .... (indicar número d’hores anual).

•

Bossa
ossa d’hores anual equip de neteja manual amb 2 operaris, eines de neteja i vehiveh
cle (mínim de l’oferta de 160 hores):
hores): ... (indicar número d’hores anual).

Caldrà també complimentar i adjuntar les fitxes de preus unitaris de les taules segons
ell model que consta a l’annex VI.
VI

Termini de validesa de l’oferta:............. mesos.
(El termini ofertat no podrà ser inferior al de licitació, que és de tres mesos des de
l’obertura de les ofertes).

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………
Signatura

Ajuntament de Vilassar
sar de Dalt
Secretaria

ANNEX NÚM. IV-A
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(Intervingut
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, VaV
lidat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la
província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)
administracions

El Banc/La Caixa ........................................................................, i en el seu nom i represenreprese
tació .............................................................., en qualitat de ...................... i segons les faf
cultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de .............................,
D. ...........................................,
.........., en data ..........................., número .............. del seu protocol
i que afirmen trobar-se
se íntegrament subsistents, es constitueix AVALISTA FIADOR
SOLIDARI
de ............................................................ en interès i benefici
b
de
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i fins a la suma del 5% del valor d’adjudicació del
contracte, és a dir ....................... EUROS, a efectes de garantir l'exacte compliment per
l’empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
obligacions que li resultin com a
conseqüència de l’adjudicació del “Contracte de serveis de neteja viària de part del munimun
cipi de Vilassar de Dalt”.
L'indicat aval es presta pel Banc / la Caixa ................................................ amb expressa i
formal renúncia dels beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el
seu cas ser d’aplicació, i a l’efecte declara el Banc que vol obligar-se
obligar se i s’obliga conjuntaconjunt
ment i solidàriament amb l’empresa ........................................................... fins al termini
te
de
vigència del contracte, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit
dies següents a ser requerit a fer efectiva la suma o sumes
sumes que, fins a la concurrència de la
xifra fiançada 5% del valor d’adjudicació del contracte és a dir ....................... EUROS)
s’expressi en el requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement a tota excepexce
ció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se
fonamentar se i encara que es manifestés
oposició o reclamació per part de ............................................... o de tercers, qualsevol que
aquests fossin.

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
.........
Signatura:
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ANNEX NÚM. IV-B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA
GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut
ngut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, VaV
lidat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la
província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)
administracions
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili a ..............................., carrer ..........................................................,
.........................................
i CIF
.......................,
degudament
representat
pel
senyor
...................................................................., amb poders suficients per obligar-lo
obligar en aquest
acte, segons resulta de .......................................................
...............................

ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ........................, en concepte
conce
de prenedor de l’assegurança, enfront de L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en endavant
l’assegurat,
segurat, fins a l’import del 5%
% del valor d’adjudicació del contracte, és a dir
....................... EUROS, a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de l’ adjudicació
adjudi
del
“Contracte
tracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt”.
Dalt”
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura
cobertu de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
correspondre
contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador
ssegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, i a pagar amb caràcter incondicional i dindi
tre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que
finss a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del Contracte,
que en relació amb el procediment abans assenyalat, l’assegurat presentarà a
L’AJUNTAMENT DE
E VILASSAR DE DALT, en el cas que l’assegurat fos l’adjudicatari.
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
.........
Signatura:
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ANNEX NÚM. V
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Vull rebre notificació electrònica, de tots els actes del següent procediment, mitjançant el sistema
de notificació electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, al que s’accedeix per la Seu ElecEle
trònica del mateix a l’adreça https://seu.vilassardedalt.cat.
https://seu.vilassardedalt.cat
Nom del procediment per l’adjudicació d’un del “Contracte de serveis de neteja viària de part del
municipi de Vilassar de Dalt”
Vull rebre un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de notificacions:
Per correu electrònic a l’adreça:______________________________________________
Per SMS al telèfon:

_______________________________________________

Aquesta consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari
l’
les
condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques següents:
Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o
missatge curt a la bústia o telèfon indicats.

L'accés a les notificacions
acions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones de
l’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt (https://seu.
https://seu.vilassardedalt.cat/).
). El mètode d’autenticació en la bústia de notifinotif
cacions pot ser per un d’aquests dos mètodes:
1) Autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades
per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
2) Mitjançant el sistema de contrasenyes d’un sol ús que permet la plataforma.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o
rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha aca
cedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.
rebutjada
Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat
practicada.
En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran ini
corporades i seran tractades als fitxers titularitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb la finalifinal
tat prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualqua
sevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de
caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a oac@vilassardedalt.cat o bé mitjançant
un escrit dirigit a:
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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Plaça de la Vila, 1
08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
DNI: ___________________
Nom: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Data: ___________________
Signatura:
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ANNEX NÚM. VI
RELACIÓ DE TAULES DE PREUS UNITARIS A COMPLIMENTAR
COM
A
L’OFERTA ECONÒMICA
Preus unitaris de personal
Una fitxa per a cada categoria

Concepte
Salari base
Plusos i complements
Cotització a càrrec de l’empresa
Assegurança social
Desocupació
Accidents
....
Altres
Absentisme
Substitució vacances
Equips de protecció personal
Vestuari
Total anual per operari
Jornada /any
Preu per jornada
Hores jornada

Unitats

Valor unitaunit
ri
Total
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Fitxa resum dels preus unitaris de personal
Cal especificar (Feiner diürn i festiu diürn)

Cost anual mig per
operari

Categoria

Hores/jornada

Jornades/any

Preu
jornada

1
2
3
4
...

Preus unitaris d’explotació de material i maquinària
Nom material o màquina:
(una fitxa per cada material, eina o maquinària)

Dades bàsiques:

Hores Jornada

Despeses de manteniment comco
bustible, amortització i asseguasseg
rances i/o lloguers si s’escau.
....
....
Total cost anual d’explotació

(€/any)

€/Jornada

Jornades/any

€/any
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Fitxa resum de cost de cada material o maquinària assignats al servei

Numeració

Material/Maquinària

Unitats

Cost €/any

Total any

...
...
TOTAL

Valoració del cost de les bosses d’hores

A)Valoració del cost anual de la bossa d’hores ofertada corresponent a equip de neteja amb
màquina escombradora, conductor i operari a peu amb bufador
Element

Total hores ofertades

Preu hora

Import anual

Escombradora
Costos conductor
Costos operari
Bufador
Altres
TOTAL

B)Valoració del cost anual de la bossa d’hores ofertada corresponent a equip de neteja amb
dos operaris, eines de neteja i vehicle.
Element
Cost d’operari 1

Total hores ofertades

Preu hora

Import anual
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Cost d’operari 2
Eines i complements de netenet
ja
Vehicle
Altres
TOTAL

Benefici industrial

Amb aquesta contracta es vol obtindre un benefici industrial de______%

Impostos, assegurances i altres despeses.
Descripció

Cost anual

Cost diari

Cost anual

Cost diari

Impostos
Assegurances
Altres despeses
TOTAL

Costos indirectes
Descripció
Campanyes
Altres
TOTAL
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Despeses de gestió del residu generat.
Descripció

Cost anual

Cost diari

Contenidors de recollida
Transport
Taxes
Altres despeses
TOTAL

Altres costos dels serveis
Descripció
Escombrat manual
Escombrat mixt
Escombrat mecànic
Neteja superficial d’embornals
Neteja d’herbes

Cost diari
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ANNEX NÚM. VII
CERTIFICACIÓ DE LA VIGÈNCIA DE LA
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA A L’AJUNTAMENT
Senyors,

El sota signant …………………….........................................…., certifica:

Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars regulador d’aquesta
licitació per tal d’acreditar la personalitat
personalitat i capacitat del Licitador no han estat modifimodif
cades respecte a les que L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT te en el seu pop
der, presentades en data ................................... per tal de participar en el procediment
........................................................................................
...............................................................
Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT ja te en el seu poder, presentada en data ........................... per
tal de participar en el procediment .............................
Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició
no han estat modificats ni revocats respecte els que L’AJUNTAMENT DE VILASSAR
DE DALT te en el seu poder, presentats en data ........................
........................ per tal de participar en
el procediment ..................................................

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

