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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 1 DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIOUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANCANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAONS DE LA OUANTIA,
DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'ENGINYER AL CONSORCI PRAT NORD EN
LA FASE DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE DIRECTRIUS 1 ESTRATÈGIES
D'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CENTRE DIRECCIONAL IENTORN DEL PRAT
DE LLOBREGAT.

Clàusula 1.- Objecte

L'objecte daquest contracte és la prestació del servei dassessorament tècnic per
part dun enginyer superior en la fase de redacció del document de directrius i
estratègies dordenació de làmbit del centre direccional i entorn situat del Prat de
L10bregat i, en particular, I'assessorament en infraestructures viàries.

L'objecte del contracte inclou lestudi i la realització dinformes tècnics al respecte;
I'assistència a les reunions que es requereixin pel Consorci Prat Nord; la supervisió i
control deis documents que el Consorci encarregui; així com aquelles prestacions
complementàries a les anteriors.

Clàusula2.- Forma dadjudicació

L'adjudicació es realitzarà. pel procediment negociat sense publicitat atesa la
quantia del contracte i dacord amb allò que disposenels articles 158 i 161 de la
L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LLCSP).

AIs efectes de procedir a I'adjudicació, el Consorci Prat Nord sol.licitarà un mínim de
tres ofertes a subjectes capacitats per dur a terme I'objecte del contracte i el
contracte s'adjudicarà a aquell licitador qUe presenti I'oferta més avantatjosa per
dur a terme la tasca dassessorament.

En I'expedient, i dacord amb allò que disposa I'article 162 de la LLCSP es deixarà

constància de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per
acceptar-Ies o rebutjar-Ies.

Clài.sula 3.- Normativa aplicable

El contracte es regirà:

. Pel present Plec de c1àusules.

. Per la L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic (LLCSP).

. Per les restants normes de Dret Administratiu, amb caràcter supletori.

. En defecte d'aquest últim, per les normes del Dret Privat.

Clàusula 4.- Termini

El termini del contracte serà dun any a partir de la seva formalització sense
possibilitat de pròrrogues.
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Clàusula 5.- Determinació del preu, pressupost màxim del contracte i model
de proposició econòmica

El sistema per a la determinació del preu del contracte serà la previsió de 95€/hora
de treball (Iva exCiòs),essent el seu import màxim a efectes de licitació de 50.000
€ (cinquanta mil Euros), IVA exclòs.

EIs licitadors hauran de presentar la seva proposta econòmica desglossada de la
manera següent:

Import de I'hora de treball
Percentatge dIVA
Import amb IVA

EIs Iicitadors que estiguin exempts o no subjectes a I'IVA, hauran de fer constar
expressament aquesta circumstància i assenyalar el fonament legal que recull
aquest tracte fiscal, i així mateix, aportaran la documentació que acrediti la seva
exempció o no subjecció a I'impost.

Clàusula 6,- Finançament del còntracte

La prestació objecte del contracte es finançarà

Consorci Prat Nord per a I'exercici 2009
infraestructures viàries").

amb càrrec al pressupost del
(partida: "Assessorament en

Clàusula 7.- Forma de pagament

La forma de pagament serà prèvia presentació de les corresponents factu res
mensuals segons treballs realitzats.

Clàusula 8.- Prescripcions tècniques

Les condicions contractuals a què s'ha dajustar I'execució d'aquest contracte seran:

-Com a mínim lameitat de les hores mensuals que es facturin s'hauran dhaver dut
a terme a la seu del Consorci Prat Nord, on es disposarà de I'equip informàtic
necessari per dur a terme les tasqùes dassessorament.
- No .es pagaran desplaçaments ni dietes.
-Tots els treballs realitzats per I'adjudicatari en I'execució de I'objecte del present
contracte podran ser utilitzats lIiurament pel Consorci Prat Nord, tant en la
confecció deis corresponents expedients administratius com amb motiu dexposició
pública, reproducció, cessióa tercers o publicació en els mitjans de comunicació

deis mateixos.

Clàusula 9- Documentació formal

En el termini de quinze dies des de ladjudicació provisional, I'adjudicatari provisional
haurà dacreditar documentalment allò. establert en la LSCP en relació a:

-la declaració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions
per a contractar recollides en larticle 49 de LLCSP. Aquesta declaració es pOdrà
fer mitjançant el model que s'adjunta al present Plec com Annex número 1. No
obstant la proba d'aquesta circumstància es podrà fer per qualsevol deis mitjans
recollits a I'art. 62 de LLCSP.
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-Els documents que justifiquen els requisits de solvència professional, i
concretament, copia autentificada de la titulació corresponent a enginyer superior i
tota la documentació acreditativa de la seva capacitat tècnica. Aquesta acreditació es
podrà realitzar per qualsevol deis initjans establerts en I'article 67 de la LLCSP.

-Certificació actualitzada i lIurada per la Delegació dHisenda acreditativa de
que el licitador es troba al corrent deis pagaments de les diverses obligacions

tributàries.

-Certificació actualitzada i lIurada per la Tresoreria de la Seguretat social,
acreditativa de que I'adjudicatari es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat SociaL.

clàusula 10.- Adjudicació del contracte

L'adjudicació provisional s'elevarà a definitiva segons el previst per I'article 135.4 de
la LLCSP paràgraf tercer, en el termini de quinze dies hàbils següents al que expiri el
termini atorgat en la c1àusula 9, sempre que I'adjudicatari hagi presentat la
documentació assenyalada en la mencionada c1àusula 9.

Quan no escaigui I'adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagi resultat
adjudicatari provisional perquè no compleix les condicions necessàries, abans de
procedir a una nova convocatòria, l'Administració, podrà efectuar una nova
adjudicació provisional al licitador o licitadores següents a aquell, per I'ordre en què
hagin quedat c1assificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el
nou adjudicatari hi hagi prestat la seva conformitat, cas en què s'ha de concedir a
aquest un termini de deu dies hàbils per tal que compleixi amb I'establert per la
c1àusula 9 d'aquest plec.

clàusula 11,- Formalització del contracte

La formalització del contra.cte s'efectuarà en document administratiu dins el termini
de deu dies hàbils, a comptar de I'endemà de la notificació de I'adjudicació definitiva,
i el document és títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No Obstant això,
el contractista podrà sol'licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, i són a
càrrec seu les despeses corresponents.

El contractista, a més a més del contracte, haurà de signar el Plec de c1àusules
administratives particulars.

Clàusula 12- Publicitat

L'anunci de Iicitació, el present plec i I'adjudicació provisional i definitiva es

publicarà en el perfil de contractant de la pagina web del Consorci Prat Nord

(www .consorcipratnord .cat).

El Prat de L1obregat, 23 de març de 2009

-l ,-
¿ C- .

El Gerent del Consorci Prat Nord
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ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE.

.......................................................amb DNI núm. ...........................................

Amb domicili a ...................................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que estic facultat per contractar amb el Consorci Prat Nord, ja que tinc capacitat
d'obrar i no estic incurs en cap de les circumstàncies que es fixen en I'article 49 de la
LLCSP.

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present
Declaració sota la meya responsabilitat.

.........................:..................................., ....... de ................. de ............(L1oc) (data)

Signat:................................................ .
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