PLEC DE CLÀUSULES
ÀDMINISTRÀTIVES
Data: 16.09.19
Data de publicació: 05.11.19
Núm. d'expedient de contractació: 20190916
Tots els terminis es computaran per dies hàbils, si no s’indica el contrari.
Presentació d'ofertes: en sobre tancat a la seu oficial d'EMSERFUMT o per correu certificat
Persona de contacte: Adrián Arguedas San Felipe, Aargued@funespana.es
Òrgan de contractació: Consell d'Administració

L'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, (d'ara endavant,
EMSERFUMT), amb NIF A-43.005.594, i domicili social a la Ctra. Vella de València, núm. 2, de
Tarragona (43006), forma part del sector públic, al ser una societat mercantil, el capital social
de la qual està participat per l’Ajuntament de Tarragona en més del 50%.
EMSERFUMT no constitueix Administració Pública, però sí Poder Adjudicador, ens del sector
públic, per això, per a l'adjudicació del contracte que es regula a continuació, serà aplicable la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i es tindrà accés a tota la
documentació de la licitació a través del Perfil de contractant de la Societat, al qual es té accés
a través del següent enllaç: http://perfilcontractant.tanatoritarragona.cat/, sent l'eina que
assegura la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de la
Societat.
1. Objecte i qualificació.
L'objecte del present Plec és el subministrament dels següents vehicles, per a la renovació i/o
ampliació del parc mòbil de Societat EMSERFUMT, amb vehicles adaptats a les especificacions
contingudes en aquest Plec.
➢ 2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres.
➢ 1 furgó nou adaptat a furgó fúnebre judicial.
L'objecte d'aquesta licitació es correspon amb la codificació 34114000-9, corresponent a
vehicles especials, en termes de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea.
A l'efecte de facilitar l'accés a la contractació a un major nombre d'empreses, l'objecte del
contracte es dividirà en lots, sent el Lot 1 constituït pels dos turismes nous adaptats i el Lot 2 el
furgó judicial nou adaptat. Un mateix licitador podrà presentar oferta per a tots els lots. Tenint
en compte la identitat de criteris de solvència i d’adjudicació, les ofertes es presentaran de
forma integrada en únic sobre, identificant si es presenten per un lot o pels dos, i les
característiques de cadascun d’ells. Així mateix, podrà adjudicar-se més d'un lot a un mateix
licitador i cada lot constituirà un contracte.
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La necessitat d'adquisició dels vehicles es va acordar pel Consell d'Administració en data 13 de
novembre de 2018.
2. Import del contracte i pagament.
El pressupost base de licitació és de:
▪
▪

Lot 1: 160.184 euros, exclòs l'IVA, la quota actual del qual és del 21%.
Lot 2: 33.401’51 euros, exclòs l'IVA, la quota actual del qual és del 21%.

En el preu del subministrament objecte d’aquest contracte estan inclosos: cadascun dels
vehicles i l'adaptació a vehicles fúnebres, totes les garanties, la matriculació, ITV, els impostos
(a excepció de l'IVA), les taxes de qualsevol tipus necessàries per a la posada en carretera de
vehicles d'aquestes característiques, les despeses de gestoria i qualsevol altre cost necessari
per al transport i lliurament dels vehicles posats en carretera.
No inclou l’assegurança obligatòria de circulació ni l'impost municipal de circulació de vehicles.
Qualsevol oferta de valor superior a l'assenyalat, serà desestimada.
Els participants en la licitació podran realitzar millores a la baixa.
El pagament del subministrament dels vehicles adaptats a vehicles fúnebres, es farà per
transferència, prèvia factura conformada pel responsable del contracte d'EMSERFUMT.
Dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de l'acta de recepció i conformitat dels
vehicles o, si escau, de la l’aprovació de la factura si fos en un moment posterior, EMSERFUMT
abonarà el saldo resultant.
3. Dret aplicable i jurisdicció.
La preparació i adjudicació de la present licitació es regiran per l'establert en el present Plec
de Condicions Administratives i per la Llei de Contractes del sector públic. Supletòriament, per
la resta de normes de dret administratiu. I en defecte d'això, les normes de dret privat.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, per això, quant als efectes,
compliment i extinció del contracte, es regirà pel present Plec de Condicions Administratives i
pel Dret privat. En cas de dubte, prevaldrà el contingut de les condicions administratives sobre
el de les prescripcions tècniques.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a EMSERFUMT, en el que
excedeixi de l'import de la garantia.
Segons l'art. 21 i concordants de la LCSP, el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada.
Les empreses estrangeres hauran de presentar declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera
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directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre'ls.
4. Òrgan de contractació.
L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l'expedient és el Consell
d'Administració o òrgan o persona en qui aquest delegui expressament.
5. Publicitat de la convocatòria de la licitació.
L'anunci de licitació del contracte es publicarà al Perfil de Contractant d'EMSERFUMT. En cas
de produir-se qualssevol despesa de publicitat de la present licitació, serà a compte de
l'adjudicatari.
6. Procediment d'adjudicació.
La forma d'adjudicació del contracte de subministrament dels dos lots assenyalats, serà el
procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'art. 156 LCSP.
7. Aptitud per contractar.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a
títol individual o en unió temporal d'empreses, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin
incloses en cap prohibició per contractar –en virtut de l'art. 71 LCSP- i acreditin la seva
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes, les prestacions dels
quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin pròpies.
El licitador haurà d'acreditar –quan l'òrgan de contractació l'hi requereixi, en qualsevol
moment anterior a l'adjudicació-, que disposa de l'aptitud necessària per poder contractar
amb aquesta Societat, mitjançant la presentació de la documentació que es detalla en els
següents termes, que haurà d'adjuntar-se en cada cas, aportant original o còpia compulsada
davant notari o a la mateixa seu d'EMSERFUMT:
a) Capacitat d'obrar si l'empresa fos persona jurídica, s'acreditarà mitjançant l'escriptura
o document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti, així
com el Codi d'Identificació Fiscal (CIF), tot això en original o còpia que tingui el caràcter
d'autèntica conforme a la legislació vigent, o fotocòpia compulsada pel responsable
d'EMSERFUMT. Aquests documents hauran de recollir l'exacte règim jurídic del
licitador en el moment de la presentació de la proposició.
b) Capacitat d'obrar si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si escau,
el substitueixi reglamentàriament, en còpia que tingui el caràcter d'autèntica
conforme a la legislació vigent, o fotocòpia compulsada pel responsable
d'EMSERFUMT.
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c) Capacitat d'obrar si són Unions temporals d'empresaris.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extinció del mateix, sense perjudici de l'existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d'indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris del contracte.
d) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols, que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic
Europeu, s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració
jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb
les disposicions comunitàries d'aplicació.
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de
l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
e) Capacitat d'obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la
Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de
justificar mitjançant informe que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera
admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens
del sector públic, assimilables als enumerats a l'article 3 de la LCSP.
f) Capacitat d'obrar de les empreses estrangeres, presentaran la seva documentació
traduïda de forma oficial a l'idioma català o castellà.
Acreditació de la no concurrència d'una prohibició de contractar. Els empresaris podran
acreditar no estar incursos en prohibicions per contractar, mitjançant una declaració
responsable.
8. Solvència econòmica i financera.
El criteri per a la valoració de la solvència econòmica i financera és el volum anual de la xifra de
negocis dels candidats, que referit a l'any de major volum de la xifra de negocis dels tres últims
conclosos haurà de ser almenys 1’5 vegades el valor previst del contracte.
Acreditació de la solvència econòmica i financera. El volum anual de negocis s'acreditarà per
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari
estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats al registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil o, si escau, mitjançant la presentació de la declaració d'IRPF i els llibres
de comptabilitat obligatoris, segons la normativa fiscal. En qualsevol cas, la xifra de negocis per
al Lot 1 ha de ser superior a 200.000 € i per al Lot 2, a 40.000 €.
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9. Solvència tècnica o professional.
Els candidats hauran de demostrar la seva solvència tècnica o professional, per això es tindran
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat.
Acreditació de la solvència tècnica o professional. S'acreditarà mitjançant els següents
mitjans:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte, en el curs dels 3 últims anys, en la
qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Quan els
serveis o treballs haguessin tingut per destinatari una entitat del sector públic,
s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquesta o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, dels
quals es disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del
control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per garantir la
qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.
d) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l'autenticitat dels quals pugui
certificar-se a petició de l'entitat contractant.
10. Inscripció en registres.
La inscripció en qualsevol dels registres assenyalats als art. 96 i 97 de la LCSP, acreditarà
enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor d’allò que reflecteixin i
excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud d'empresari quant a la seva personalitat i
capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el
mateix. Aquesta inscripció es justificarà mitjançant l'aportació per l'interessat de certificació
expedida per l'òrgan encarregat del Registre, que podrà expedir-se per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics. En compliment de l'art. 140 del LCSP, la manifestació per part del
licitador de la seva inscripció en el mateix, haurà d'acompanyar-se d'una declaració
responsable del licitador en la qual manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variació. Aquesta manifestació haurà de reiterarse, en cas de resultar adjudicatari, en el document en què es formalitzi el contracte, sense
perjudici que l'òrgan de contractació pugui, si ho estima convenient, efectuar una consulta al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.
11. Documents a presentar pels licitadors. Forma i contingut de les proposicions.
Atenent a l'Informe aprovat pel Consell d'Administració, especificant les raons per les quals
s'ha considerat necessari utilitzar mitjans diferents als electrònics per al procediment
d'adjudicació, les ofertes es presentaran en Sobres tancats, preferentment a la seu
d'EMSERFUMT, Ctra. Vella de València, núm. 2, de Tarragona (43006), en horari d'atenció al
públic, dins del termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de
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l'anunci de licitació al Perfil de contractant o per correu certificat dirigit a l’Òrgan de
contractació o persona / òrgan en qui delegui el Consell d'Administració.
Les proposicions per prendre part a la licitació es presentaran en dos sobres tancats
diferenciats. La denominació dels Sobres serà la següent:
▪

▪

Sobre A: “Documentació Administrativa - Procediment obert per a l’adquisició de
vehicles de l’empresa EMSERFUMT”. Document a incloure en original: Declaració
Responsable, segons el model de l’Annex I.
Sobre B: “Proposició Econòmica - Procediment obert per a l’adquisició de vehicles de
l’empresa EMSERFUMT”. Documentació a incloure en original:
o Proposició Econòmica segons el model de l’Annex II. Haurà d'indicar-se, com a
partida independent, l'import de l'IVA.
o Documentació quantificable dels criteris d'adjudicació.
o Catàlegs, informació i característiques tècniques que siguin necessaris per
especificar al màxim possible el vehicle ofert (per exemple, equipament, carta
de colors, etc.).

Les proposicions hauran d'anar signades pel licitador i amb indicació del correu electrònic
habilitat a efectes de notificacions i comunicacions relatives a tot el procediment de
contractació.
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als presents Plecs i la seva presentació
suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari, del contingut de la totalitat de les seves
clàusules o condicions, sense excepció o reserva.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició individual o mitjançant Unió Temporal
d'empreses. La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
subscrites per ell.
12. Criteris de valoració per a l'adjudicació.
El criteri base de valoració és la millor relació qualitat-preu. Així mateix, es valorarà i puntuarà
de forma idèntica pels dos lots:
A. El preu: fins a un màxim de 65 punts. Es donarà la puntuació màxima a l'oferta
econòmica més baixa i, la resta, de forma inversament proporcional aplicant la
següent fórmula: 65 x (oferta més baixa / oferta licitador) = puntuació obtinguda.
B. Presentació de fotografies i característiques tècniques de l'adaptació dels vehicles: 2
punts. Es valorarà l'aportació del catàleg, fotografies d'adaptació de l'exterior i interior
dels vehicles totalment acabats, des de diferents angles de visió: frontal, lateral i
posterior, i informació detallada de les característiques tècniques del vehicle.
S’atorgaran els 2 punts a les empreses que presentin catàlegs amb la informació
d'aquesta documentació. Si no s’aporta algun dels elements o característiques
descrits, la valoració serà 0.
C. Garanties: fins a un màxim de 8 punts. Les garanties estan definides en la clàusula
“Conformitat amb l'execució del contracte. Garanties dels vehicles”.
Es valorarà cada any de millora de les següents garanties, de la manera següent:
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a. Garantia del fabricant (mínima de 2 anys): 0’5 punts per any addicional
b. Garantia dels elements d'adaptació del vehicle fúnebre (mínima de 2 anys): 0’3
punts per any addicional
c. Garantia de xapa i pintura (mínima de 3 anys): 0’2 punts per any addicional
Les ofertes que siguin anormalment baixes (inferiors en un 15% del pressupost base de
licitació) seran comprovades per la Mesa de contractació, que podrà demanar justificació als
corresponents licitadors, sobre aquelles condicions de l'oferta que siguin susceptibles de
determinar el baix nivell del preu o costos de la mateixa. La Mesa avaluarà tota la informació i
documentació facilitada, i rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat si estan
basades en hipòtesi o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica.
13. La Mesa de Contractació.
Conformen la Mesa de contractació amb facultat de delegació de les seves funcions:
▪
▪
▪

D. Ramón Llaona Mendoza, que actuarà com a President de la Mesa.
D. Adrián Arguedas San Felipe (assessorament tècnic de l'òrgan de contractació).
D. Joan Anton Font Monclús, Vocal (assessorament jurídic), que també actuarà com a
Secretari de la Mesa.

L’obertura dels sobres A i B, s’efectuarà en el mateix dia, que es publicarà amb una antelació
mínima de 5 dies naturals en el perfil del contractant. En el supòsit que de l’obertura del sobre
A en resulti la necessitat de corregir defectes o omissions esmenables, se suspendrà l’obertura
del sobre B, concedint als licitadors afectats un termini de tres dies per esmenar les
deficiències.
La Mesa de contractació, una vegada esmenats els defectes o omissions en la documentació
presentada o transcorregut el termini concedit a aquest efecte, procedirà a determinar les
empreses que s'ajusten als criteris fixats en el present Plec per poder accedir a l'adjudicació del
contracte, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els rebutjats i sobre les
causes del seu rebuig. De tot l'actuat es deixarà constància a l'acta corresponent.
Una vegada qualificada la documentació administrativa, es procedirà en acte públic a
l'obertura i examen dels Sobres B, al qual seran citats tots els licitadors participants, a través
de l'adreça de correu electrònic habilitada, indicada per cadascun d'ells a la Declaració
responsable.
Començarà l'acte d'apertura amb el recompte de les proposicions presentades, donant
oportunitat als interessats per a que puguin comprovar que els Sobres que contenen les
ofertes es troben a la taula i en idèntiques condicions en què van ser lliurats. A continuació,
manifestarà el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb expressió de les
proposicions admeses, de les rebutjades i causa o causes d'inadmissió d'aquestes. Les
proposicions rebutjades quedaran excloses del procediment d’adjudicació del contracte i els
Sobres que les continguin no podran ser oberts.

Pàgina 7 de 15

Abans d'iniciar l'apertura dels Sobres B, es convidarà als licitadors assistents per a que
manifestessin els dubtes que tinguessin o demanessin les explicacions que estimessin
necessàries, procedint-se per la Mesa als aclariments i contestacions pertinents, però sense
que, en aquest moment, pugui aquella fer-se càrrec de documents que no haguessin estat
lliurats durant el termini d'admissió d'ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o
omissions.
En acte públic, es procedirà a l'obertura dels Sobres B corresponents a l'oferta econòmica, que
continguin la proposició dels licitadors no exclosos i es donarà lectura del contingut de
cadascuna d'elles. En aquest acte, es procedirà a la valoració de les ofertes, sent el criteri base
de valoració la millor relació qualitat-preu, valorant els criteris establerts en aquest Plec.
La Mesa de contractació formularà proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació, en la qual
constarà una relació dels licitadors per ordre decreixent, atenent als criteris d'adjudicació
assenyalats en aquest Plec. Aquesta proposta no crea cap dret mentre l'òrgan de contractació
no adopti l'acord d'adjudicació.
14. Selecció d'adjudicatari i requeriment de documentació.
Una vegada acceptada la proposta de la Mesa per l'òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran al licitador o licitadors que hagin presentat la millor oferta per a
cadascun dels lots (tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les quals recorri ateses
les seves capacitats) perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presentin a EMSERFUMT, la documentació
justificativa següent:
▪

Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

▪

Disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte.

▪

Haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, segons aquest Plec.

▪

Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil amb rebut en vigor, que garanteixi les
responsabilitats que es puguin derivar per danys i perjudicis que es causin tant a
EMSERFUMT, com a tercers en general, com a conseqüència del subministrament dels
vehicles detallats en cada lot, segons s'ha establert en aquests Plecs.

▪

Declaració d'alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques, quan es refereixi a l'exercici
corrent i en l'epígraf que es correspongui amb l'objecte del contracte, o últim rebut
abonat per tal concepte, juntament amb una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula d’aquest impost.

▪

Documentació detallada i exigida segons el present Plec de clàusules administratives.

Pàgina 8 de 15

No es requerirà aquella documentació que consti acreditada en els registres descrits a la
clàusula 10.

15. Garantia definitiva.
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per EMSERFUMT,
haurà de prestar garantia d'un 3% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor
Afegit, per assegurar la correcta execució del contracte. Aquesta garantia es prestarà
mitjançant retenció del preu objecte del contracte.
La garantia no serà cancel·lada fins que s'hagi complert satisfactòriament el contracte. Aquesta
garantia respondrà per les possibles penalitats aplicables al contractista, pels casos
d'incompliment o de compliment defectuós de la prestació, que afectin a característiques de la
mateixa o per falta de la diligència deguda.
16. Adjudicació del contracte.
Rebuda la documentació sol·licitada, l'Òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte
dins dels 5 dies següents a la seva recepció.
En cap cas podrà declarar-se deserta la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d'acord amb els criteris d'aquest Plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats via correu electrònic i,
simultàniament, es publicarà al Perfil de Contractant, en el termini màxim de 15 dies.
La notificació a l'adjudicatari servirà de comanda dels vehicles adaptats.
17. Formalització del contracte.
La formalització del contracte en document escrit, s'efectuarà una vegada transcorreguts
quinze dies, des que es remeti la notificació electrònica de l'adjudicació als licitadors i
candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El
contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, essent del seu càrrec
les corresponents despeses.
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d'empreses, l'escriptura de constitució
haurà d'aportar-se abans de la formalització del contracte.
El corresponent contracte es publicarà al Perfil de contractant en un termini no superior a
quinze dies a comptar des de la data del mateix.
Revesteixen caràcter contractual i formaran part del contracte de subministrament els
següents documents:
▪
▪
▪

El Plec de clàusules administratives.
El Plec de prescripcions tècniques.
L'oferta presentada per l'adjudicatari.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos al
mateix, o de les instruccions, Plecs o normes de tota índole dictades per EMSERFUMT, que
puguin tenir aplicació en l'execució d’allò pactat, no eximirà a l'empresari de l'obligació del seu
compliment.
18. Condicions.
Les condicions establertes en aquest Plec, s'entén que són característiques mínimes, podent
els participants en la licitació, proposar millores o altres complements.
Si durant l'execució del contracte, l'adjudicatari no pogués lliurar equips de les característiques
sol·licitades en aquest contracte, qualsevol que fossin els motius, haurà de canviar-los per uns
altres de millors prestacions al mateix preu que resulti de l'adjudicació.
19. Lliurament dels vehicles.
L'Adjudicatari està obligat al compliment del contracte, amb estricta subjecció al que es
disposa en el present Plec, el de prescripcions tècniques, l'oferta que hagi presentat i a les
ordres que EMSERFUMT li doni, per a la millor realització dels subministraments detallats, les
quals seran fiscalitzades en tot moment pel responsable del contracte, nomenat a aquest
efecte.
L'adjudicatari haurà de desplaçar, quan se’l requereixi, a les oficines d'EMSERFUMT, un
encarregat per rebre les instruccions pertinents i les observacions necessàries per a la millor
prestació del contracte.
L'adjudicatari es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte mitjans personals
o materials suficients, podent, en cas contrari, ser imposades penalitats conforme a l'establert
en el present Plec de clàusules administratives.
Els vehicles es lliuraran matriculats, amb la ITV i amb l'adaptació descrita en cada cas, en el
Plec de Prescripcions Tècniques.
El lloc de lliurament serà a les instal·lacions d'EMSERFUMT, Ctra. Vella de València, núm. 2, de
Tarragona (43006), havent d'estar els vehicles totalment operatius.
El termini de lliurament serà l'assenyalat al següent cronograma, tenint en compte que des de
la data de l'adjudicació fins al lliurament a EMSERFUMT, no hauran de passar més de 90 dies
naturals per al cas del furgó judicial nou adaptat i 120 dies naturals per al cas dels 2 turismes
nous adaptats:
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Data màxima
prevista
d'adjudicació

Data màxima de
la comanda

Data del
lliurament a
EMSERFUMT

Lot 1: 03.12.19

11.12.19

01.04.20

Lot 2: 03.12.19

11.12.19

02.03.20

No obstant l'anterior, el termini de lliurament es podrà ampliar per acord escrit de les parts del
contracte, a petició de l'adjudicatari, sempre que justifiqui els motius excepcionals que
concorrin en el cas. En qualsevol altre cas, quan el contractista, per causes imputables al
mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, EMSERFUMT
podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició
de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
20. Característiques essencials de l'objecte del contracte.
Les característiques dels vehicles, mínimes i obligatòries, requerides en aquest contracte, es
defineixen en el Plec de Prescripcions Tècniques.
21. Designació del responsable del contracte.
El Consell d'Administració ha designat a D. Ramón Llaona Mendoza, membre del Consell
d'Administració, com a responsable del contracte, autoritzant-lo, al seu torn, a delegar les
seves funcions.
22. Condicions d'execució del contracte.
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest Plec de condicions i d'acord amb
els pactes en el contracte de formalització del present subministrament de béns.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part d'EMSERFUMT.
L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill del contractista.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
Condició especial d'execució del contracte, de caràcter mediambiental: el contractista es
compromet a promoure la protecció del medi ambient, per la qual cosa acreditarà la seva
experiència o “bon fer” en aquest àmbit, per exemple, en l'ús de mesures d'estalvi i eficiència
energètica i la utilització d'energia procedent de fonts renovables durant l'execució del
contracte, o en el manteniment o millora dels recursos naturals que puguin veure's afectats
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per l'execució del contracte, o en una gestió més sostenible dels recursos naturals, o la
promoció del reciclat.
Condició especial d'execució del contracte, de caràcter ètic: el contractista s'obliga a actuar,
en l'àmbit del contracte objecte d'aquesta licitació, pels principis de bona fe contractual i
subjecció a Dret, de manera que mai participarà ni col·laborarà en la comissió de cap conducta
que pugui estar tipificada penalment en l'ordenament jurídic espanyol.
23. Drets i obligacions de l'adjudicatari.
L'Adjudicatari tindrà dret a sol·licitar pròrrogues i la revisió o modificació del contracte, segons
la normativa legal.
Obligacions de l'Adjudicatari o Contractista:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte mitjans
personals o materials suficients.
L'empresa haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 150.000 euros, que haurà de romandre en vigor fins a la finalització
del contracte.
El contractista està obligat al compliment dels requisits legalment previstos, per als
supòsits de subcontractació.
Despeses exigibles al contractista: qualssevulla que resultin d'aplicació, segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
Fer front a les sancions per incompliment imposades per EMSERFUMT.
Nomenar a un responsable del contracte que mantindrà el contacte amb qui designi
EMSERFUMT a aquests efectes.
L'adjudicatari s'obliga al compliment de les lleis protectores del treball, relatives a
seguretat i higiene, fins i tot les de Previsió i Seguretat Social, en tots els seus aspectes
i regulacions, quedant exempt EMSERFUMT de qualsevol responsabilitat per
incompliment d'aquestes disposicions i altres de caràcter laboral, que es produeixin
per l'adjudicatari. Igualment, aquest s'obliga a complir el que es disposa en les lleis
protectores de la indústria nacional, en tots els seus aspectes i normes vigents.
Les empreses que emprin un nombre de treballadors fixos que excedeixi de 50 vindran
obligades a complir l'establert en el 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, així com el R D 1451/1983, d'11 de maig , que
regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors
minusvàlids, i altra normativa complementària.
L'empresa contractista respondrà objectivament i, conseqüentment, haurà
d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com conseqüència del
contracte adjudicat. Haurà de subscriure, al seu càrrec, les pòlisses d'assegurances per
responsabilitat civil segons l'establert en present Plec.

24. Penalitats al contractista per incompliment.
a) Incompliment dels terminis d'execució del contracte.
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Si el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte del
compliment dels terminis d'execució del contracte, EMSERFUMT podrà optar per la imposició
d'una sanció conforme a l'estipulat en la LCSP, retenint i fent seva la garantia prestada, i si
aquestes es produeixen de forma continuada, podrà optar per la resolució del contracte, amb
pèrdua de la garantia.
b) Incompliment de l'execució parcial de les prestacions.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució de les
prestacions definides en el contracte, EMSERFUMT podrà optar, indistintament, per la seva
resolució o per la imposició d'una sanció conforme a l'estipulat en la LCSP, retenint i fent seva
la garantia prestada.
c) Compliment defectuós.
En cas de compliment defectuós de la prestació, EMSERFUMT podrà imposar una penalitat
conforme als termes de la LCSP, retenint i fent seva la garantia prestada.
d) Incompliment de compromisos de solvència.
En cas d'incompliment de l'obligació d'adscriure els mitjans materials o personals assenyalats
pel contractista en la seva oferta, o aquells que figuren descrits en els Plecs de condicions,
EMSERFUMT podrà imposar una sanció conforme a l’establert a la LCSP, retenint i fent seva la
garantia prestada.
25. Modificació del contracte.
De conformitat amb el que es disposa a la LCSP, una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan
de contractació només podrà introduir modificacions per raons d'interès públic, en els casos i
en la forma prevista en l'esmentada Llei i d'acord amb el procediment regulat a la mateixa.
26. Previsió de cessió del contracte.
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer,
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant de
l'adjudicació del contracte i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència al
mercat. El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent. Per a aquesta cessió hauran de complir-se els següents requisits:
▪
▪
▪
▪

L'Òrgan de contractació haurà d'autoritzar, de forma prèvia i expressa, la cessió.
El cedent haurà d'haver executat, almenys, un 20% de l'import del contracte.
El cessionari haurà de tenir capacitat per contractar i la solvència que resulti exigible
en funció de la fase d'execució del contracte.
La cessió entre l'adjudicatari i el cessionari haurà de formalitzar-se en escriptura
pública.
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27. Conformitat amb l'execució del contracte. Garanties dels vehicles.
El contracte s'entendrà complit pels contractistes o el contractista quan aquest hagi realitzat,
d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció d'EMSERFUMT, la totalitat de la prestació.
En tot cas, la seva constatació exigirà per part d'EMSERFUMT un acte formal i positiu de
recepció i conformitat, dins del mes següent al lliurament.
Garanties dels vehicles i de la seva adaptació a vehicles fúnebres:
El fabricant del vehicle haurà de tenir una garantia mínima de 2 anys, a partir de la data de
lliurament a EMSERFUMT, sense límit de quilometratge o defecte de material o muntatge,
sense cap cost de mà d'obra o material.
L'adjudicatari haurà de tenir una garantia mínima de 2 anys, sobre tots els elements que
componen l'adaptació a turisme fúnebre i furgó fúnebre, sense cap cost de mà d'obra o
material. L'adjudicatari es comprometrà explícitament i per escrit, a substituir totes les peces
que resultin defectuoses durant el període de vigència de la Garantia, per unes altres
exactament iguals o de característiques superiors. En general, totes les substitucions de
components defectuosos, hauran de fer-se per components totalment nous.
Així mateix, haurà de tenir una garantia antiòxid de 10 anys, per part de l'empresa que realitza
la transformació.
La garantia de la pintura serà de com a mínim 3 anys, de tots els elements pintats.
En el supòsit que el vehicle no tingui un funcionament correcte, durant el període de garantia, i
si no fos possible el funcionament correcte del mateix, quedant inhabilitat per a les funcions
que ha de prestar, l'adjudicatari estarà obligat a substituir-ho i assumir el cost de
transformació del nou vehicle sense cap cost per EMSERFUMT.
En tots els casos, es valorarà l'ampliació dels anys de garantia.
Transcorreguts els terminis de garantia sense objeccions per part d'EMSERFUMT, quedarà
extingida la responsabilitat de l'adjudicatari .
28. Clàusula de reserva i sigil.
Les proposicions dels interessats seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal
caràcter fins al moment d'obertura de les proposicions. L'Òrgan de contractació i el personal
depenent del mateix vetllaran per a que en totes les comunicacions, intercanvis d'informació i
operacions d'emmagatzematge i custòdia d'informació, es preservin la integritat de les dades i
la confidencialitat de les ofertes.
Confidencialitat: L'Òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels
empresaris, que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva
oferta.
El deure confidencialitat de l'Òrgan de contractació no podrà estendre's a tot el contingut de
l'oferta de l'adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si escau, generi
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directa o indirectament l'Òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació.
Únicament podrà estendre's a documents que tinguin una difusió restringida.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui
accés en ocasió de l'execució del contracte, a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els
Plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligació es mantindrà durant el termini de 5 anys, des del coneixement d'aquesta
informació, tret que en el contracte s'estableixi un termini més llarg que, en tot cas, serà
definit i limitat en el temps.
29. Protecció de dades.
EMSERFUMT i els participants en la present licitació, tractaran les dades de les persones
intervinents en el procés d'adjudicació i posterior contractació amb aquesta única finalitat.
Aquest tractament és imprescindible per a la gestió del procediment d'adjudicació. Les dades
seran conservades mentre es mantingui la relació jurídica i durant els terminis previstos a la
normativa vigent.
Les persones afectades, les dades de les quals s'haguessin cedit, podran exercir el seu dret
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, en cas que el tractament
s'efectuï per mitjans automatitzats i sempre que sigui tècnicament possible, el dret de
portabilitat de les seves dades, dirigint-se a EMSERFUMT, al seu domicili social, indicant com a
referència “Protecció de dades” i acompanyant còpia del seu DNI, acreditant degudament la
seva identitat.
Els afectats per aquests drets tindran dret a presentar una reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), si consideren infringits els seus drets.
30. Extinció dels contractes.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la LCSP, les següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No tenir vigents les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil.
Inobservança de l'adjudicatari, de les seves obligacions d'índole social, laboral o
tributària.
Incompliments reiterats de la normativa d'aplicació.
L'extinció de la personalitat jurídica del contractista serà causa de resolució, amb
confiscació i execució de la fiança constituïda per aquell a favor d'EMSERFUMT.
La fallida del contractista determinarà l'extinció del contracte i l'execució de la fiança a
favor d'EMSERFUMT.
L'incompliment de les millores proposades i ofertes, si escau.

Si el contractista opta per la renúncia, aquesta haurà de ser pura i simple i feta per escrit. Si la
renúncia es fes a favor de persona determinada, aquest acte s'interpretarà com de cessió del
contracte, atenent-se llavors al legalment establert per aquest supòsit.
Signat: President del Consell d'Administració
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