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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE  

DELS VEHICLES AMB DESTINACIÓ ALS SERVEIS DE MANTENIMENT: 
JARDINERIA PÚBLICA I COL·LEGIS PÚBLICS DE TORRENT (VALÈNCIA) 

PRIMERA.- OBJECTE: És objecte del procediment d'adjudicació de contracte, el subministrament de 
combustible dels vehicles amb destinació als serveis de manteniment de la societat pública municipal: 
Manteniment de la Jardineria Pública i  Manteniment dels Col·legis Públics i Centres Docents de Torrent 
(València) amb estricta subjecció al plec de prescripcions tècniques, redactat que recull, entre altres,  la 
finalitat del contracte i les necessitats a satisfer, i al present plec de clàusules administratives de la 
contractació. 

Es tracta d'un subministrament necessari per al funcionament dels serveis de manteniment que la societat 
convocant presta en la seua condició de mig propi i instrumental de l'Ajuntament de Torrent.  

SEGONA.- QUALIFICACIÓ: El contracte té la qualificació de contracte privat de subministraments 
de conformitat amb els arts. 16 i 26 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/17, de 8 de 
novembre, (d'ara en avant LCSP17) per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

TERCERA.- DIVISIÓ EN LOTS: Queda justificada la no divisió en lots de l'objecte del contracte per 
la pròpia prestació del subministrament a adquirir. 

QUARTA.- TIPOLOGIA DEL CONTRACTE: L'objecte del contracte conforme als codis 
d'identificació aplicables en la contractació del sector públic és: Codi CPV 09132000/ Gasolina i CPV 
09134000/ Gasoil.  

QUINTA.- DURACIÓ: La contractació es preveu per a dos anys inicials amb possibilitat de pròrroga 
per dos anys més. Finalitzat el contracte a 31 de desembre de 2023, es valorarà pels departaments tècnics 
de la societat la possibilitat de pròrroga fins al 31 de desembre de 2025. La duració del contracte es 
comptarà a partir de l'endemà al de la seua formalització o des de la data fixada en el document 
contractual. 

SISENA.- EXISTÈNCIA CRÈDIT: Obra en l'expedient l'informe favorable de la direcció financera 
de la societat en relació amb la suficiència econòmica per a fer front a aquesta contractació.  

SETENA.-  PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ: La present convocatòria de contractació queda 
sotmesa als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors així com la lliure competència; i d'assegurar, en 
connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa i el principi d'integritat, una 
eficient utilització dels fons destinats a la prestació de serveis i/o subministraments, mitjançant l'exigència 
de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de 
l'oferta econòmicament més avantatjosa. (Art. 1 i 132 et seq. LCSP17). 

OCTAVA:  PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT: És aplicable el principi de confidencialitat en 
compliment de l'art.  133 LCSP17 respectant-se, en tot cas, el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

No es consideraran confidencials documents que no hagen sigut expressament qualificats com a tals pels 
licitadors. De ser el cas i a aquest efecte, hauran d'indicar quins documents o part d'ells, o dades 
contingudes en ells, té la consideració de “confidencial”, assenyalant els motius que justifiquen aqueixa 
consideració. No resultaran admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els 
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documents o dades de la proposició. L'expressió “Confidencial” haurà de plasmar-se clarament 
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol forma clarament identificable) en el propi document que tinga tal 
condició. 

NOVENA: DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL: Tindran caràcter contractual:  

1.-Aquest plec en tota la seua extensió que s'afegirà al contracte com una més de les seues parts i també 
els documents que integren la proposició de l'adjudicatari, com a no s'oposen a les condicions 
administratives ni tècniques, i que serà presentada en atenció als models Annex I i II, declaració responsable 
i proposició econòmica. 

2.-També tindrà caràcter contractual la resolució de l'adjudicació i la proposició econòmica que resulte 
adjudicatària del concurs.  

La sola concurrència a la licitació pressuposa que l'adjudicatari accepta la referida documentació en tota 
la seua extensió. 

DÈCIMA:  PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA: Conforme a l'article 63 de la LCSP i amb la 
finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual 
d'aquesta entitat pertanyent al sector públic local, es facilita a través del Perfil del contractant, -pàgina 
Web (www.nousespais.es) de la societat- que compta amb l'enllaç amb la Plataforma de Contractació de 
l'Estat, on es publicaran tots els documents administratius i tècnics necessaris en el present procediment 
de contractació de conformitat amb els establit en la LCSP17 per a aquesta mena de procediment. L'accés 
públic al perfil del contractant es pot efectuar a través del portal de l'Ajuntament de Torrent, accedint en 
l'enllaç Nous Espais Torrent, S.A. 
 
El perfil inclou tant la informació de tipus general precisa per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació 
com a punts de contacte, números de telèfon i de fax, adreça postal i adreça electrònica, informacions, 
anuncis i documents generals i models de documents del present procediment d'adjudicació, així com la 
informació particular relativa a l'entitat convocant del concurs. 
 
ONZENA: PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: El 
present expedient de contractació de subministraments es tramita per procediment obert simplificat 
(PAS, arts. 318.b) i 159 LCSP17), en el qual tot empresari podrà presentar proposició, quedant exclosa 
tota negociació del contracte amb els licitadors. 

Quant al procediment de preparació i adjudicació del contracte, són aplicables les disposicions 
contingudes en l’art. 316 i ss , del Títol I del Llibre Tercer LCSP17 (la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), aplicant-se, 
supletòriament les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les de dret privat. 
 
Per al no previst en aquest Plec, serà aplicable quant a l'adjudicació, les previsions de la LCSP17, arts. 16 
i 300 et següents LCSP 17 per als contractes de subministraments en el que no contravinguen a aquestes 
clàusules administratives. 

En els supòsits de col·lusió el procediment quedarà subjecte a l’art. 69.2 LCSP17,  al que disposa la Llei 
15/2007 de 3 de juliol, de Defensa de la Competència i a la normativa complementària i vigent en la materia. 
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DOTZENA: PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL 
CONTRACTE: El preu del contracte serà el que resulte de l'adjudicació d'aquest. Conforme al que es 
preveu en l'art. 103 LCSP17, no cap revisió de preus.  

El pressupost base de licitació del contracte per a la duració prevista de DOS ANYS és de 36.869’62 
euros sent l'IVA (21%) de 7.742’62 euros, per la qual cosa l'import total IVA inclòs és de 44.612’24 euros. 

El pressupost anual, referit a la primera anualitat, és de 17.985’18  euros més 3.776’89 euros d'IVA (21%).  

En cas de pròrroga s'estima un pressupost per al tercer any de contracte, de 19.828’66  euros, sense IVA 
quedant pressupost per a 2025, o quart any de contracte, la quantitat de 20.820’09 euros, sense IVA. 

El valor estimat del contracte (dos anys més dos de pròrroga, en el seu cas) ascendeix a la quantitat de 
77.518’37 euros, sense IVA, (93.797’23 euros, considerant l'IVA al 21%). 

TRETZENA: CAPACITAT PER A CONTRACTAR I SOLVÈNCIA: Podran presentar 
proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat 
d'obrar, no estiguen incurses en prohibicions de contractar, i acrediten la seua solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional.  

Els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional a què es refereix l'art. 65 i 
ss. LCSP17, que siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constituïsca l'objecte del 
contracte i disposar d'una organització dotada d'elements personals i materials suficients per a la deguda 
execució d'aquest. Serà degudament acreditat segons s'estableix en el plec de prescripcions tècniques, apt. 
4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.- 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) 
acredita així mateix, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de 
l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies 
inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagen de 
constar en aquest. En aquest procediment es requereix la inscripció en l'assenyalat Registre com a requisit 
de participació (art. 159.4 LCSP17) que posa de manifest el compliment de la necessària solvència de 
l'adjudicatari del concurs.  

Els licitadors no podran trobar-se en cap de les circumstàncies que enumeren els arts. 71 i ss LCSP17 en 
matèria de prohibicions de contractar en el sector públic ja que la concurrència d'una sola de tals 
circumstàncies donarà lloc a la seua exclusió automàtica del procediment. 

Quan per així determinar-ho la normativa aplicable, el contractista estiguera obligat al compliment de 
determinats requisits relatius a la seua organització, destí de beneficis, sistema de finançament o altres per 
a poder participar en els procediment d'adjudicació dels contractes del sector públic, aquests hauran de 
ser acreditats pel propi licitador en el moment de presentar la seua oferta, en la declaració responsable i, 
posteriorment, aportant a l'expedient la pertinent documentació que així ho acredite, si resultara ser 
l'adjudicatari. 

Els empresaris que concórreguen agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran 
de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poder bastant per a exercitar drets i complir 
obligacions dimanants del contracte que es formalitze si resulten ser adjudicataris i fins a l'extinció 
d'aquest, sense perjudici de poders mancomunats per a determinades activitats de gestió. Deuran a més 
indicar noms i circumstàncies de les parts que componen la unió i la participació en la mateixa i el 
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compromís de constituir, formalment almenys, pel temps previst en la duració del contracte la unió 
temporal i l'obtenció del necessari CIF per a la formalització del contracte aplicant-se en aquest cas el 
preceptuat en l'art. 69 LCSP17. 

Els licitadors mitjançant la declaració responsable (art. 159.4 LCSP17) declararan en el moment de 
presentació d'oferta que compten amb la solvència econòmica, financera, tècnica i professional exigida 
en la contractació, la qual cosa serà acreditat en un moment posterior, per l'adjudicatari al favor del qual 
recaiga la proposta d'adjudicació. Aqueixa acreditació se substanciarà conforme al que s'assenyala en 
l'Annex IV (Acreditació de capacitat i solvència.-) a instàncies de l'entitat convocant i en el moment 
procedimental oportú. 

CATORZENA: ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: El joc dels articles 3.h), 61, 159.4, 326.1 i 6 i 
DONA 2a apdo.4t  LCSP17 disposa la regles resultants d'aplicació relatives a l'òrgan de contractació en 
matèria de contractació del sector públic.  

Nous Espais Torrent S.A. és una entitat pública local amb forma societària pel que la competència en 
matèria de contractació es troba residenciada en el Consell d'Administració de l'entitat.  

En atenció al seu especial règim societari, i als assenyalats arts., la Mesa de Contractació constituïda a 
aquest efecte estarà composta, com a mínim, pel Conseller Delegat o persona en qui delegue en qualitat 
de President de la mesa  de Contractació, el secretari del Consell d'Administració o persona en qui delegue 
en qualitat de Vocal, la Directora d'Administració, en qualitat de Vocal, el Director Financer, en qualitat 
de Vocal i la persona que exercisca la Direcció del Servei per raó de la matèria que actuarà en qualitat de 
Secretaria de la Mesa de Contractació.  

La Mesa elevarà la seua proposta a l'òrgan superior, el Consell d'Administració per a l'adjudicació del 
contracte llevat que s'haja facultat a aquest efecte al Sr. Conseller Delegat o compte de “per se” amb 
facultats delegades suficients (art. 61 LCSP17).  

La Mesa de Contractació qualificarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 
acordant, si escau,  l'exclusió dels candidats o licitadors que no acrediten aquest compliment, previ tràmit 
d'esmena. Elaborarà la valoració de les proposicions dels licitadors; confeccionarà, si fora el cas, la 
proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació del procediment a 
què es refereix l’art. 149 LCSP17 i formularà la proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del 
contracte a favor del licitador que haja presentat la millor oferta, de conformitat amb l’art. 145 LCSP17, 
segons siga procedent de conformitat amb aquest plec de clàusules administratives particulars. 

QUINZENA: PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: En la present licitació no es fixa la 
presentació d'oferta amb la utilització de mitjans electrònics, la qual cosa es justifica pel fet que, si bé 
l'entitat contractant està donada d'alta en el PLACE, on té allotjat el seu perfil de contractant i dona 
publicitat a les seues contractacions, es troba en fase d'implantació la part de licitació amb presentació 
d'ofertes i sol·licituds de participació de manera electrònica. 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació de la licitació i la seua 
presentació suposa l'acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les clàusules o 
condicions, sense excepció o reserves, així com l'autorització a la unitat de contractació per a consultar 
les dades al ROLECE (Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic), requisit de 
participació que serà comprovat en el moment procedimental oportú per la mesa de contractació. 

Cada licitador només podrà presentar una proposició personalment (art.159.4 LCSP17) en el Registre 
General de presentació de documents de l'entitat (plaça Major, 31 P.B. de Torrent,46900), en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des de la data d'inserció de l'anunci de licitació en la web social en el perfil 
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del contractant de la societat convocant (www.nousespais.es), fins a les 13.00 hores d'aqueix últim dia, 
seguint en tot cas els models dels annexos corresponents a aquesta licitació. 

Per a les comunicacions posteriors a la publicació de la licitació els interessats hauran de relacionar-se 
amb l'entitat per mitjans electrònics i a aqueix efecte hauran d'assenyalar un correu electrònic de contacte. 

Només podrà ser presentada una proposició per licitador, tot sol o en UTE amb unes altres. La infracció 
d'aquest punt donarà lloc a la inadmissió de les totes les ofertes presentades pel licitador de què es tracte. 

 

Qualsevol qüestió no contemplada en aquestes bases seguirà allò que estableix la LCSP17 en punt en el 
tràmit de presentació de proposicions i fins a l'adjudicació del contracte. 

 
SETZENA: CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: Les proposicions constaran en DOS 
SOBRES, (art. 159.4 LCSP17): l'A i el B;  tots dos tancats i signats pel licitador o persona que el represente 
fent constar en el mateix sobre, en la seua cara exterior, el seu respectiu contingut i el nom del licitador 
així com el seu num. de telèfon de contacte i mail per a avisos i notificacions. A l'exterior del sobre es 
farà constar en etiqueta un índex del seu contingut amb la següent llegenda: 
 

 
SOBRE A.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Títol: Documentació administrativa i proposició econòmica presentada per _______________________ 
tel/fax______ al CONCURS PÚBLIC D'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE PER A LA DOTACIÓ DEL PARC MÒBIL (VEHICLES) DE L'EMPRESA 
PÚBLICA NOUS ESPAIS TORRENT S.A. Contingut: 

1). Declaració responsable i documentació adjunta (DEUC, ROLECE, 

CLASIFICACIÓ), del compliment dels requisits previs segons el model de l'ANNEX I Documentació a 
presentar pels licitadors en el moment de presentar l'oferta, signada pel licitador o persona que el represente. 

* En tots els supòsits en què diversos empresaris concórreguen agrupats en una unió temporal, s'aportarà 
una declaració responsable per cada empresa participant. 

2). Proposició Econòmica, ajustada al model ANNEX I Model d'oferta econòmica 

signada pel licitador o persona que el represente.  
 

 

 

 
SOBRE B --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Títol: Documentació relativa als criteris no avaluables per mitjà de fórmules aritmètiques presentada per 
_____________________________ tel/fax______ al CONCURS PÚBLIC D'ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A LA DOTACIÓ DEL PARC MÒBIL 
(VEHICLES) DE L'EMPRESA PÚBLICA NOUS ESPAIS TORRENT S.A. Contingut: 

1). Relació de mesures que proposa el licitador en el “Projecte Tècnic i de 

qualitat per a la prestació del servei” segons estableix el Punt B) de la condició 11 del plec de condicions tècniques 
de la licitació. 

2). Projecte Tècnic i de qualitat per a la prestació del servei” 
3). Millores oferides per a valoració en el marc del present concurs, d'acord amb els criteris 

establits en les presents bases tècniques. 

 

http://www.nousespais.es/
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DISSETENA: BAREM DEL CONCURS I CRITERIS D'ADJUDICACIÓ : En aquest concurs es 
consideren com a criteris d'adjudicació els especificats en el plec de condicions tècniques, condició 9 
Criteris de Valoració de les ofertes que atenen als factors de preu i qualitat. 

DIHUITENA:  EXÀMEN DE PROPOSICIONS I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
(Art.157 i 145 i ss): En el termini de 20 dies des de la finalització del termini establit per a la presentació 
de les ofertes, la Mesa de Contractació, del dia i hora assenyalats, procedirà a la celebració de l'acte públic 
d'obertura de les proposicions presentades. El procediment fins que recaiga la resolució de l'adjudicació 
serà el següent: 

1r.- Acte d'obertura i examen del sobre B. La mesa de contractació procedirà a l'obertura del sobre 
núm. B denominat “Documentació relativa als criteris no avaluables per mitjà de fórmules 
aritmètiques” segons l'ordre de presentació de les ofertes, en el termini de set dies següents a la 
finalització del termini de presentació de les ofertes, donant lectura a la relació de mesures que proposa cada 
licitador, la qual cosa es recollirà en l'oportuna Acta d'obertura del Sobre B que servirà de base per a la 
valoració tècnica dels criteris no avaluables per mitjà de fórmules aritmètiques de forma es realitzarà pels 
serveis tècnics de l'òrgan de contractació en el termini subsegüent de set dies, havent de ser subscrites pel 
tècnic o tècnics que realitzen la valoració. 
 

 Complimentats tals tràmits, s'expedirà un document, per la Mesa de contractació, denominat 
Acta i Valoració dels criteris no avaluables per mitjà de fórmules aritmètiques (Sobre B) del concurs de 
subministrament combustible vehicles Nous Espais Torrent S.A. que reculla tot l'actuat. 
 
En tot cas, la valoració a la qual es refereix la lletra anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a 
l'obertura del sobre que continga l'oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. 

 
2r.- Acte públic d'obertura i examen del sobre A 
Es procedirà,  en el termini dels 7 dies següents hàbils a aquell en què es va aperturar el sobre B, 

la Mesa de Contractació  prèvia publicitat de dia i hora de celebració de l'acte, procedirà a l'obertura del 
sobre A, denominat “Documentació administrativa i proposició econòmica” donant lectura, en 
primer lloc, a les ofertes proposicions econòmiques presentades a la licitació, segons l'ordre de 
presentació de les ofertes i en segon lloc, al document resultant del punt 1r anterior. Conclourà l'acte 
procedint-se posteriorment a estendre acta de l'actuat que serà publicada dins del termini i en la forma 
escaient. 

 
3r.-Avaluació i classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació.- Després de l'obertura 

dels sobres que contenen les ofertes dels licitadors, la taula procedirà a avaluar i classificar les ofertes, 
prèvia exclusió, en el seu cas, de les que no complisquen els requeriments del plec i segons resulte, 
realitzarà la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació comprovant en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està degudament constituïda (arts. 96 i 97 
LCSP17), i també que el signant de la proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació corresponent i no està incursa en 
cap prohibició per a contractar i la resta de manifestacions contingudes en la declaració responsable. 

Si existeix empat entre la puntuació global de dues o més licitadors, aquest es dirimirà segons el 
que es preveu en l'article 147 LCSP17; si existeixen presumiblement ofertes anormalment baixes se 
seguirà el que s'estableix en l'art. 149 i per al cas de la presumible concurrència d'ofertes col·lusòries l'art. 
150.1 del mateix text legal. A aquest efecte, la mesa de contractació, arribat el moment procedimental 
oportú, requerirà la documentació pertinent a les empreses afectades, atorgant-los un termini mínim de 
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tres dies naturals per a l'aportació de la justificació que resulte  i, en el seu cas, també per a l'esmena de 
defectes corregibles si n'hi haguera, conforme a l'art. 141 LCSP17. 
 

La proposta d'adjudicació contindrà l'exclusió de les proposicions excloses amb motiu d'exclusió 
i si fora el cas, si es tracta d'alguna o algunes de les causes recollides a l'Annex III Causes del rebuig de les 
proposicions i aclariments de les ofertes.  

 
La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat. No obstant això, quan 

l'òrgan de contractació no adjudique el contracte d'acord amb la proposta formulada haurà de motivar la 
seua decisió. 

4t.-Comprovació del compliment del que s'estableix en els plecs pel proposat a 
adjudicatari i adjudicació del contracte: Subscrita la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació 
qualificarà la documentació presentada pel licitador amb la millor oferta i si en la documentació 
administrativa s'haguera observat alguna deficiència o omissió corregible, es requerirà al licitador perquè 
esmene, si escau dins d'un termini no superior a tres dies naturals, els defectes purament materials i/o 
aritmètics observats en aquesta.  

De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat o de no donar 
compliment a la presentació de tota la documentació requerida, s'entendrà que el licitador ha retirat la 
seua oferta, procedint-se en aqueix cas a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre 
en quina hagen quedat classificades les ofertes.  

L'òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que presenten la 
totalitat o una part dels documents justificatius, quan consideren que existeixen dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulte necessari per al bon desenvolupament del procediment 
i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte (ART. 140.3 LCSP17) i procedirà a comprovar que les 
circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar exigides en la 
convocatòria concórreguen a la data final de presentació d'ofertes i subsistisquen en el moment de 
perfecció del contracte procedint a requerir al proposat adjudicatari, mitjançant comunicació fefaent (fax, 
mail, correu certificat, etc.) perquè en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament del 
requeriment aporte l'oportuna documentació. En aqueix mateix termini, l'empresari haurà de presentar 
qualsevol altra documentació que resulte exigible per així considerar-lo necessari l'òrgan de contractació  
o perquè es tracte d'una altra documentació que no estiga inscrita en el Registre de Licitadors,  haja sigut 
o no contemplada específicament en les presents clàusules administratives o en les tècniques. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no done 

compliment al requerit, es realitzaran les mateixes accions assenyalades en aquest punt 4 i en l'anterior 3, 
efectuant-se si escau proposada d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 
corresponent termini per a constituir la citada garantia definitiva. Aquesta acció es repetirà les vegades 
que siga necessària fins que siga possible la formalització del contracte amb adjudicatari que complisca 
tots els requeriments necessaris per a aconseguir la formalització contractual. 

 
En el no previst ací s'observaran les normes generals aplicables al procediment obert  

d'adjudicació de contractes establides en la LCSP17 (art. 131 i ss), en particular les relatives a la successió 
en el procediment (art. 144 LCSP17). 
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DINOVENA: RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació 
quan existisca alguna oferta o proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el 
plec excepte força major o causes excepcionals que hauran de ser motivades. 
 
La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment en els termes de l'article 152 de 
la LCSP17 només podran acordar-se per l'òrgan  de contractació abans de l'adjudicació notificant-lo als 
licitadors. 
 
VINTENA: FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (art. 153 de la LCSP): El contracte haurà 
de formalitzar-se en document que s'ajuste a les condicions de la licitació, constituint aquest document 
títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar 
que el contracte s'eleve a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. 
 
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitze el contracte clàusules que impliquen 
alteració dels termes de l'adjudicació. 
 
El contracte es perfecciona amb la seua formalització i en cap cas podrà iniciar-se l'execució del contracte 
abans de la mateixa excepte excepció degudament fundada que haurà de quedar motivada i acreditada en 
l'expedient d'adjudicació. 
 
De la formalització del contracte es donarà publicitat segons el que es disposa en l'article 154 LCSP. 

 

VINT-I-UNENA: EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  El compliment, efectes i extinció dels 
contractes subscrits pels poders adjudicadors que no pertanguen a la categoria d'Administracions 
Públiques es regiran per normes de dret privat, segons estableix l'art. 319 LCSP17. Donant-se en aquest 
procediment aquest supòsit legal resulta d'aplicació l'assenyalat art. en relació amb el contracte de 
subministrament objecte del procediment d'adjudicació.  

A més al contracte li serà aplicable el que es disposa en art. 201 sobre obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral; art. 202 sobre condicions especials d'execució; art. 203 a 205 sobre 
supòsits de modificació del contracte; art. 214 a 217 sobre cessió i subcontractació; i arts. 218 a 228 sobre 
racionalització tècnica de la contractació; així com les condicions de pagament establides en els apartats 
4t de l'article 198 i 4t de l'article 210 regint en la resta la normativa de dret privat. 

L'execució del contracte ho serà a risc i càrrec del contractista i haurà d'observar allò que disposen les 
clàusules d'aquestes bases o condicions administratives i els seus annexos així com les prescripcions 
tècniques i les clàusules contractuals del contracte que se signe. 

L'adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupe i de les prestacions i 
serveis realitzats o subministrats, així com de les conseqüències que es deduïsquen per a l'entitat 
contractant i/o per a tercers a conseqüència de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 

En cas de no esgotar-se en 2022 el pressupost anual destinat a la prestació objecte del contracte, el 
contractista no tindrà dret a cap reclamació, reservant-se Nous Espais Torrent S.A. la potestat de destinar 
el romanent a l'exercici 2023 en cas de considerar-se convenient, per al cas que el contracte haja sigut 
prorrogat i així successivament durant tota la vida del contracte. En un altre cas, es liquidarà el contracte 
de conformitat amb les prestacions efectivament realitzades. 
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El contracte s'entendrà complit pel contractista quan haja sigut realitzat, d'acord amb els terminis del 
mateix i a satisfacció de la part contractant, la totalitat del seu objecte.  

VINT-I-DOSENA: OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA: Estar al corrent en les seues 
obligacions com a diligent empresari (laborals, socials, econòmiques, etc.),  la qual cosa haurà d'acreditar-
se en el moment de la presentació de les ofertes. Serà del seu compte i càrrec: 
 

1.- L'obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació, oficial o no, que es 
requerisquen per a la prestació dels serveis/suministres. 

2.- Les despeses no previstes en l'oferta presentada al concurs i que tinguen relació directa amb la 
prestació objecte de la contractació. 

3.- En el seu cas, les proves, assajos o informes necessaris per a verificar la correcta administració del 
suministre.  

4.- La indemnització dels danys que es causen tant a l'empresa contractant, com a l'Ajuntament de 
Torrent, com a tercers per operacions o treballs que requerisquen l'execució del contracte. 

5.- La documentació necessària i requerida per la Generalitat Valenciana per al compliment, formalització 
i fiscalització d'aquesta mena de serveis/suministres.  

6.- Les que es desprenen de les prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (condició 5 
Obligacions del contractista). 

VINT-I-TRESENA : RESPONSABLES DEL CONTRACTE: L'entitat contractant, en atenció a 
l'art.  62.1 LCSP, denominarà un responsable del contracte, que estarà facultat per a requerir informació 
o qualsevol qüestió relativa a l'execució de la prestació del contracte i donar instruccions al contractista 
sempre que no suposen una modificació de l'objecte del contracte ni resulten contràries als plecs que 
regeixen la contractació. 

La designació del responsable del contracte serà comunicada al contractista a la data de formalització del 
contracte i comptarà, entre altres, les següents atribucions: proposar a l'òrgan de contractació la resolució 
d'incidències, imposició de penalitats i donar instruccions relatives a l'objecte del contracte, requerir 
informació en qualsevol moment i exigir el compliment dels terminis i actuacions i donar el vistiplau a 
les factures que presente el contractista. 

VINT-I-QUATRENA:  REVISIÓ DE PREUS: El servei es contracta per compte i risc del 
contractista, sense que procedisca en cap cas revisió de preus (art. 103, LCSP17). 

VINT-I-CINQUENA: DEL PAGAMENT: El pagament resultant del compliment del contracte es 
farà efectiu per domiciliació/transferència bancària, segons s'acorde amb l'adjudicatari del contracte. 
 
VINT-I-SISENA: CAUSES DE RESOLUCIÓ:  La resolució del contracte tindrà lloc, si escau, en els 
termes fixats en els articles 211 i 213 LCSP en el que resulte d'aplicació i de manera supletòria actuaran 
les normes aplicables en els contractes privats. Serà acordada per l'òrgan de contractació, d'ofici o a 
instàncies del contractista, si fora el cas.  

 
VINT-I-SETENA: PENALITATS PER DEMORA : S'imposaran penalitats al contractista  quan 
incórrega en els supòsits que es relacionen en el plec de condicions tècniques, condició 5.4.- Penalitats per 
demora . 
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VINT-I-HUITENA: RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE: L'execució del contracte, els seus 
efectes i extinció es regirà pel dret privat de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 20.2 LCSP17 en 
tot allò no assenyalat expressament en aquestes clàusules administratives. 

Seran també d’aplicació les normes a les quals es refereix el paràgraf primer de l'article 319 LCSP17, en 
matèria mediambiental, social o laboral -art.201-, de condicions especials d'execució, -art.202- de 
modificació del contracte -arts.203 a 205-, de cessió i subcontractació -arts.214 a 217-, de racionalització 
tècnica de la contractació -arts. 218 a 228-; i la causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat 
d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no siga possible modificar el contracte 
conforme als articles 204 i 205, LCSP17. 

En cas de discrepància entre el present plec i la resta de documentació que revist caràcter contractual, 
prevaldrà el present plec. 
 
Sense perjudici de l’anterior, l'empresari quedarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria de legislació laboral, previsió i seguretat social i seguretat i higiene en el treball. L'incompliment 
d'aquestes obligacions per part del contractista no implicarà cap responsabilitat per a l'entitat contractant, 
havent de respondre civilment l'empresari enfront de tercers dels danys i perjudicis derivats d'aquest 
incompliment. 
 
VINT-I-NOVENA: JURISDICCIÓ COMPETENT: L'ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu serà el competent per a resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació 
del contracte sent competent l'ordre jurisdiccional civil quant als efectes, modificació i extinció del 
contracte. 
 

.-.oO0Oo.-. 
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Quadre resum  del contracte 

Exp 05.60/3055.01/01/21 

Perfil del contractant www.nousespais.es 

Tipus de licitació  
Import base de licitació sense IVA i sense prorrogues ni 

modificacions 

36.869’62 euros, sense IVA 
 (duració inicial:2 anys) 

Valor estimat del contracte 
Import total sense IVA per a tot el temps possible de 

duració.    

77.518’37 euros, sense IVA 
* es preveu un possible increment de preus o la possibilitat d'un major 

consum anual, no considerant-se iguals totes les anualitats 

Pressupost del contracte (sense 
IVA) 

Previsions pressupostàries per a autoritzar la despesa per al 
temps de l'execució 

2022: 17.985’18 € 
2023: 18.884’44 € 
2024: 19.828’66 € 
2025: 20.820’09 € 

Preu del Contracte El que resulte de l'adjudicació del contracte 

Revisió de preus No 

Forma de Pagament A valorar segons plec condicions tècniques  

Termini total execució treballs 
(duració) 

Inicial: 1 gener 2022 a 31 desembre 2023 
Prorrogable: fins a 31 de desembre de 2025 

Condicions tècniques del servei Veure plec condicions tècniques 

Classe de contracte Subministraments 

Subjecte a regulació  harmonitzada No 

Procediment d'adjudicació.  PAS 

Tramitació d'exp.   Ordinària 

Publicitat Perfil del contractant i PLACE 

Possibilitat de variants No 

Constitució Mesa de Contractació Si 

Adjudicació definitiva Signatura del contracte  

Garantia provisional  No per art. 159.4 LCSP17 

Garantia definitiva No per la naturalesa i objecte del contracte (art.107.1 LCSP17) 

Assegurança de Responsabilitat Civil  No  

Classificació No és requisit de participació però, si escau, acredita la solvència 
tècnica 

Inscripció en ROLECE Sí que és requisit de participació 

Document DEUC Sí que *Veure document plantilla 

Criteris d'adjudicació.  Veure Bases Tècniques (Condició 5 criteris de valoració)  

Avaluació de les ofertes Departament tècnic urbanístic de la societat 

Millores  Si 
Veure Bases Tècniques (Condició 5 criteris de valoració) 

Cessió i Subcontractació No 

 

http://www.nousespais.es/
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ANNEXOS 

ANNEX I MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 

ANNEX II MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

ANNEX III CAUSES DEL REBUIG DE PROPOSICIONS 

ANNEX IV ACREDITACIÓ DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA 

ANNEX V RELACIÓ VEHICLES PARC MÒBIL EMPRESA CONTRACTANT 

 
 
 

Observacions 

 
 
 
D'aquests annexos, els que són emplenables, I i II, que hauran de ser  complimentats  pels 
licitadors per a presentar l'oferta es publicaran en el PLACE i en el perfil del contractant 
de la societat. 
 
 

 

-.-oO0Oo-.- 

 


