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PLEC DE CONDICIONS  
ECONOMIQUES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS. 
 
 
 
QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT i LA 
INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES, MITJANÇANT 
UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT, PER A DONAR 
SERVEI A LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT 
A LA CIUTAT DE BERGA GESTIONADES PER BRG 
PROGRES, SLU, SOCIETAT MUNICIPAL. 
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PLEC DE CONDICIONS  ECONOMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. 
QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER AL 
SUBMINISTRAMENT i LA INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES, MITJANÇANT UN 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT, PER A DONAR SERVEI A LES ZONES 
D’ESTACIONAMENT REGULAT A LA CIUTAT DE BERGA GESTIONADES PER BRG 
PROGRES, SLU, SOCIETAT MUNICIPAL. 
 
 
1. Objecte 
 
El present contracte té per objecte el subministrament i instal·lació de 17 parquímetres, 
mitjançant un contracte d’arrendament amb opció de compra, per procediment obert, oferta 
econòmica mes avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a donar servei a la zona 
d’estacionament regulat, zona blava, a la ciutat de Berga, gestionat per BRG Progres, SLU,  
Societat Municipal. 
 
Els parquímetres substituiran els existents que han quedat obsolets  i la seva implantació es 
preveu en la zona d’aparcament regulat a la ciutat i en noves zones que modificaran la zona 
regulada fins la data. 
 
L’execució de l’objecte del contracte haurà d’adequar-se al Plec de Condicions  de condicions 
administratives particulars i al plec de Condicions Tècniques que també tenen caràcter 
contractual, així mateix, són d’aplicació, subsidiàriament el que disposa la llei de Contractes del 
Sector Públic en allò no previst en els plecs esmentats i altre normativa que sigui d’aplicació 
 
L’informació relativa al contracte es penjarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga: 
www.ajberga.cat i www.brgprogres.cat 
 
2. Valor de Licitació 
 
El pressupost o valor estimat del contracte per un termini de 48 mesos, que inclou el valor 
residual de recompra, dels 17 parquímetres de  és de CENT CINQUANTA VUIT MIL Euros 
(158.000,00 €), IVA NO INCLÒS.  
 
Per tant, el preu de l’arrendament o quota per parquímetre durant un termini de 48 mesos, és 
de CENT NORANTA TRES Euros amb 627cèntims d’euro/MES (193.627 €/Mes), IVA no inclòs, 
quota mensual. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta aquesta quantitat. 
 
Les ofertes presentades han d’incloure totes les despeses necessàries per al compliment de 
les prestacions objecte d’aquest contracte, així com aquelles que hi resultin de conformin en 
allò previst, tant en aquest Plec com al Plec de Condicions Tècniques que s’annexa. 
 
 
3. Preu del Contracte 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació d’aquests i s’inclourà, com a partida 
independent l’Impost sobre Valor Afegit. 
 
En el preu del contracte es considerarà inclosa la resta de tributs, taxes, cànons de qualsevol 
classe que fos d’aplicació, així com totes aquelles despeses que s’originen per l’adjudicatari 
com a conseqüència de les obligacions contemplades tanta aquest Plec com al Plec de 
Condicions Tècniques. 
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4. Despeses 
 
Seran per compte de l’adjudicatari les despeses dels anuncis oficials o en premsa, si fos el cas, 
d’aquesta licitació fins un màxim de mil euros (1.000 €), així com totes les despeses inherents a 
la celebració de la licitació, en tot cas, de la formalització del contracte, si aquests fos elevat a 
escriptura pública. 
 
Aquestes despeses es faran efectives abans de la signatura del contracte, si fos el cas, prèvia 
notificació de l’import, mitjançant justificació d’ingrés al compte que als efectes designi BRG 
Progres, SLU,  societat municipal, o per xec a favor d’aquesta. 
 
Es considera que també s’inclouen en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del contracte, 
totes les despeses que resultin necessàries per a l’execució del contracte, inclosos els 
possibles desplaçaments. 
 
 
5. Termini  
 
El contracte tindrà un termini màxim de 48 mesos. S’iniciarà amb la signatura de l’acta de 
recepció dels bens subministrats 
 
A la finalització de l’esmentat termini, BRG Progres, SLU, societat municipal, es reserva la 
facultat d’adquirir els 17 parquímetres pel seu valor residual. 
 
 
6. Facultat de Direcció inspecció. 
 
La direcció i inspecció de l’execució del contracte, sense perjudici de les recepcions que 
procedeixin, correspondrà al responsable del Contracte designat per BRG Progres, SLU, 
(Art.41 LCSP), qui donarà les instruccions a l’empresa adjudicatària, sempre que no suposin 
modificacions no autoritzades, ni s’oposin a les disposicions en vigor, a les clàusules 
administratives i a les prescripcions tècniques i resta de documents contractuals. 
 
El Responsable del Contracte, li correspondrà supervisar l’execució del contracte, adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització 
de la prestació pactada. 
 
La contractista, sense cap cost addicional, facilitarà a BRG Progres, SLU,  societat municipal, 
assistència professional en les reunions explicatives i d’informació, que aquesta estimi 
necessàries, per l’aprofitament de la prestació pactada. 
 
El Responsable del Contracte no podrà introduir o executar cap modificació en l’objecte del 
contracte sense la prèvia aprovació del corresponent pressupost per l’òrgan de Contractació de 
BRG Progres, SLU., societat municipal. 
 
Les modificacions que no es trobin degudament autoritzades per BRG Progres, SLU, societat 
municipal, originaran responsabilitat en el contractista, el qual estarà obligat aquestes sens cap 
cost per a la Societat municipal. 
 
 
7. Execució del contracte 
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BRG Progres, SLU, societat municipal, te la facultat d’inspeccionar i d’ésser informada 
del procés de fabricació o elaboració dels equipaments a subministrar que va rebre 
com a conseqüència del contracte. 
 
 
8. Entrega, instal·lació dels parquímetres 
 
El termini de lliurament del subministrament es produirà al cap de 15 dies naturals des 
la notificació d’adjudicació del contracte. 
   
La instal·lació a la via pública i posada en funcionament del nous parquímetres s’ha 
d’executar en un termini màxim de 5 dies naturals des de l’entrega dels equips.   
 
Les despeses derivades de l’entrega i transport dels béns mobles objecte d’aquesta 
contractació al lloc establert per BRG Progres, SLU, societat municipal, aniran a càrrec 
exclusivament del contractista. 
 
 
9 Obligacions del Contractista. 
 
El personal adscrit al subministrament, instal·lació i manteniment dels parquímetres 
dependrà exclusivament del contractista, el qual tindrà tots els drets i deures inherents 
a la seva condició d’empresa respecte a aquests treballadors. 
 
El contractista respondrà de quantes obligacions li venen imposades en la seva 
condició d’empresari, així com del compliment de quantes normes regulen i 
desenvolupen la relació laboral o de qualsevol tipus, existent entre aquell, o entre els 
seus subcontractistes, i els treballadors de un i altre , sense que pugui repercutir 
contra BRG Progres, SLU, societat municipal, cap multa, sanció o qualsevol tipus de 
responsabilitat que per incompliment estableixin els Organismes Competents.  
 
En qualsevol cas el contractista indemnitzarà a BRG Progres, SLU, societat municipal, 
de tota quantitat que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions 
contractuals establertes en aquest plec, encara que això li anés imposant per resolució 
judicial o administrativa. 
 
Correspondrà i serà a càrrec del contractista: 
 

a) L’obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació, 
tant les oficials com les particulars, que es requereixin per a la realització del 
subministrament. 

b) Les despeses de comprovació de materials, vigilància del procediment de 
fabricació, si procedeix, i els de materials, personal, transport, lliurament i 
retirada dels bens fins el lloc i destí convingut, muntatge, posada en 
funcionament o ús i posterior assistència tècnica dels béns que en el seu cas 
es subministrin durant el respectiu termini de garantia, així com qualsevol de 
les altres despeses que tinguessin lloc per a la realització de l’objecte del 
contracte, inclosos els fiscals. 

c) Les proves, assajos o informes necessaris per a verificar la correcta execució 
dels subministrament contractat. 
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d) La indemnització dels danys que es produeixin tant a BRG Progres, SLU, 
societat municipal, com a tercers, com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del subministrament, instal·lació, afectació a serveis 
públics i altres que se’n puguin derivar. 

e) Tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels 
materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació dels subministrament, 
devent indemnitzar a BRG Progres, SLU, societat municipal, tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta poguessin derivar-se de la interposició de 
reclamacions, incloses les despeses derivades dels que eventualment 
poguessin dirigir-se contra la mateixa. 

 
 
10 Assegurances 
 
El contractista haurà de tenir contractades i en vigor les assegurances obligatòries. 
El contractista haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per import de 600.000 €, i haurà de presentar el corresponent rebut de la prima, per tal 
de garantir les responsabilitats que es derivin de l’execució d’aquests contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquests apartat, el contractista serà plenament i 
integrament responsable dels riscos no assegurats. 
 
 
11. Recepció 
 
Els parquímetres seran instal·lats i posats en funcionament en el lloc que així estableixi 
BRG Progres, SLU, societat municipal, en el termini ja indicat, i seran rebuts mitjançant 
la corresponent Acta de Recepció pel Responsable del Contracte designat per BRG 
Progres, SLU, societat municipal. 
 
L’existència de vicis i defectes en els elements subministrats, faculta a BRG Progres, 
SLU, societat municipal, a reclamar al contractista la substitució dels parquímetres 
defectuosos. 
 
El licitador no podrà emetre factures d’aquells parquímetres que no hagin entregat a 
BRG Progres, SLU, societat municipal, en els termes establerts, i prèviament 
conformats pel Responsable del Contracte. 
 
 
12 Pagament del Preu 
 
L’adjudicatari tindrà dret a percebre la renda mensuals establerta en concepte de preu, 
pel subministrament i la instal·lació de 17 parquímetres, així com la resta de 
obligacions derivades del compliment del contracte d’arrendament, sempre i quan els 
17 parquímetres es trobin efectivament instal·lats i en funcionament. En cas contrari 
només ho serà la part proporcional dels equips que es trobin en funcionament. 
 
L’abonament del preu s’efectuarà prèvia presentació de la corresponent factura 
mensual a BRG Progres, SLU, societat municipal, desprès dels 30 dies transcorreguts  
des de la data d’expedició de la  factura, si aquesta fos conformada pel responsable 
del Contracte, que l’adjudicatari enviarà per triplicat exemplar a BRG Progres, SLU. 
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Per a la cessió endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de BRG 
Progres, SLU, societat municipal. 
 
 
13.- Pagament de fiances 
 
13.1. L’adjudicatari incorporarà al contracte una còpia de la fiança constituïda a favor 
de BRG Progres, SLU, societat municipal,, mitjançant el lliurament d’aval, per un 
import del 5% sobre l’import total que finalment resulti de la adjudicació d’aquests 
contracte. 
Aquesta fiança serà cancel·lada en el moment de la finalització de la prestació 
complerta del subministrament i obligacions objecte del contracte o be a la finalització 
del termini de garantia ofertat, si supera el termini de 48 mesos. 
 
13.2 La fiança respondrà de tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les 
seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BRG Progres, SLU, per 
tercers, si aquestes poden ser considerats imputables a l’adjudicatari.  
 
13.3. En qualsevol de supòsits previstos, BRG Progres, SLU, societat municipal, podrà 
executar lliurament i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar 
de l’import corresponent a aquestes incompliments. Top això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas 
la lliure disponibilitat de la fiança per BRG Progres, SLU, societat municipal. L’única 
obligació de BRG SLU serà reintegrar al contractista en el seu dia les sumes 
disposades , si resultes procedent, mes els interessos legals comptats a partir de la 
data de disposició. 
 
13.4 La fiança es dipositarà a BRG Progres, SLU, societat municipal,, per un import del 
5% de l’import d’adjudicació. 
 
La garantia es podrà constituir de les formes següents: 

a) Metàl·lic. 
 

b) En valors públics o en valors privats avalats per l’Estat, per una comunitat 
Autònoma, o per algú dels Bancs, Caixes d’Estalvis, cooperatives de Crèdit i 
Societats de Garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya. Aquests 
valors hauran de tenir la consideració dels valors d’elevada liquiditat. Aquests 
efectes, es consideren inclosos en aquests últims, a més del deute públic, les 
participacions en els fons d’inversió, que, conformen al seu reglament de 
gestió, inverteixin exclusivament en actius de mercat o de renda fixa i que es 
troben representats en anotacions en compte o, en el seu cas de participacions 
en fons d¡’inversió, en certificats nominatius. 

 Els valors afectats a la garantia deuran estar lliures de tota càrrega o gravamen 
 en el moment de constituir la garantia  i posteriorment, no podran quedar   
 gravats per ningú altre acte o negoci jurídic que perjudiqui la garantia durant la 
 vigència d’aquesta. 
 
c) Mitjançant l’aval prestat, que deurà ser solidari respecte l’obligat principal, amb 

renuncia expressa al benefici d’execució i pagador al primer requeriment de 
BRG Progres, SLU, societat municipal, 
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d) Mitjançant contracte d’assegurança de caució sempre que aquests tingui lloc 
amb l’entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya amb el ram 
d’assegurança segur de caució i que aquesta entitat compleixi amb els 
següents requisits: 

• No trobar-se en situació de mora davant BRG Progres, SLU, societat 
municipal i l’Ajuntament de Berga, com a conseqüència de 
d’impagaments d’obligacions derivades de la incautació de les anteriors 
assegurances de caució. 

• No trobar-se en situació de concurs judicial, suspensió de pagaments o 
fallida. 

• No trobar-se sotmesa a mesures de control especial o extingida 
l’autorització administrativa per a l’exercici de la seva activitat. 

 
El termini de durada de l’assegurança de caució serà el de l’obligació u obligacions 
garantides. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer 
requeriment de BRG Progres, SLU, societat municipal. 
 
La garantia mitjançant contracte d’assegurança de caució deurà constituir-se en forma 
de certificat individual d’assegurança, com la mateixa extensió i garanties que les 
resultants de la pòlissa. Aquest certificat individual deurà fer referència expressa a que 
la manca de pagament de la prima, ja sigui única, primera o següents, o donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l’assegurador 
hagi de fer efectiva la garantia, així com a que l’assegurador no podrà oposar 
l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de 
l’assegurança. 
 
 
14. Llei Orgànica de Dades 
 
L’adjudicatari es compromet a tractar totes les dades de caràcter personal contingudes 
en els fitxers propietat de BRG Progres, SLU, societat municipal, als qual accedeixen 
virtut de la relació contractual, d’acord amb el que disposa l’article 2 de LOPD, i de 
manera particular a tractar-les exclusivament d’acord amb les instruccions rebudes de 
BRG Progres, SLU, societat municipal,, i a no utilitzar-les, ni aplicar-les a una finalitat 
diferent a la del contracte, així com tampoc comunicar-les, transmetre-les o cedir-les, 
ni tant sols per a la conservació, a altres persones, físiques o jurídiques 
 
D’acord amb les característiques de les dades de caràcter personal a les quals 
accedeixi, les mesures de seguretat que adoptarà son les corresponents a nivell mig, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la LOPD i concordants. 
 
Un cop complert el que estipula l’encàrrec de BRG Progres, SLU, societat municipal, 
destruirà o, si s’escau, i segons instruccions rebudes de BRG SLU., retornarà els 
suports o documents en els que consti alguna dada que provingui del fitxer de dades 
propietat de la societat municipal, sense conservar-ne cap còpia i sense que cap 
persona, física o jurídica, entri en contacte amb les dades. 
 



                                                                                
  

BRG Progres, SLU, empresa municipal. Plaça Maragall, 1. 08600 BERGA T. 93 822 20 73 Fax 93 821 44 84 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42572, Full B-410288, Foli 87 CIF:B64309446 
 

8

En cas que es destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi 
incomplint les estipulacions de l’encàrrec , serà considerat responsable del tractament, 
responent de les infraccions i a¡eximint expressament a BRG Progres, SLU, societat 
municipal, de qualsevol responsabilitat respecte a l’incompliment dels deures i 
obligacions imposats per la LOPD i la normativa des desenvolupament. 
 
 
15. Confidencialitat 
 
Tota la informació de BRG Progres, SLU, societat municipal, a la qual el contractista 
tingui accés amb motiu de les tasques encomanades, s’ha de considerar com a 
confidencial i l’adjudicatari no en pot fer ús fora del marc de la relació contractual. 
 
El contractista no podrà fer cap comunicació a tercers relativa al contracte, a menys 
que tingui l’autorització expressa i per escrit de BRG Progres, SLU, societat municipal. 
 
 
16 Capacitat per a Contractar 
 
16.1 Estan capacitades per a contractar amb BRG Progres, SLU, societat municipal,, 
les persones físiques o jurídiques. En ambdós casos amb condició d’empresari, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin 
incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 
determinades a la legislació vigent. L’activitat de les esmenes ha de tenir relació 
directe amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts regles 
fundacionals, i ha de disposar d’una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. 
 
16.2 Aquest contracte pot esser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment a aquests efecte 
 
16.3. No poden concórrer a la present licitació les empreses que haguessin participat 
en l’elaboració de les especificacions tècnics relatives a aquests contracte si aquesta 
participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses participants en la 
negociació. 
 
 
17 OFERTES: NORMES GENERALS 
 
17.1 No s’admetran ofertes enviades per correu ordinari. 
 
17.2 Els licitadors hauran d’assenyalar domicili, a afectes de notificació, en el moment        
de presentar llurs propostes. 
 
Les ofertes es presentaran mitjançant tres sobres tancats i signats pel licitador o per la 
personal que el representi. A cada sobre es farà constar el seu contingut i el del nom 
del licitador. 
 
El licitador haurà de presentar la documentació exigida mitjançant el document 
original, còpia o fotocòpia degudament compulsada. 
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17.3 Les ofertes es presentaran escrites a màquina o en altre tipus d’impressió 
mecànica o informàtica. No s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, 
errades o esmenes que impedeixin conèixer CLARAMENT LES CONDICIONS PER 
VALORAR L’OFERTA. 
 
17.4 No s’admetran ofertes superiors a la del preu de licitació. 
 
17.5 No s’admetran, en cap cas, les ofertes presentades per persones incurses en 
alguna de les prohibicions per a contractar previstes en l’article 49 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
17.6. Cap licitador podrà presentar mes d’una proposta ni subscriure’n una en unió 
temporal o agrupació d’empreses si ho ha fet individualment ni figurar en mes d’una 
unió temporal o agrupació. Cas de fer-ho, serà causa de no admissió per a totes les 
propostes presentades per aquest. 
 
 
Presentació de proposicions i de la documentació. 
 
17.7. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 20 dies 
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
No s’admetran ofertes enviades per correu. 
 
17.2 Les proposicions s’hauran de presentar en mà al Departament de Licitacions de 
BRG Progrés SLU, Plaça Maragall, núm.1, 08610 - Berga, en el termini establert a 
l’anunci de licitació. 
 
Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Berga, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil 
següent. 
 
 
18. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
 
18.1 Sobre número 1 
 
Títol: “Documentació General”: Contracte per al subministraments i la 
instal·lació de 17 parquímetres, mitjançant un contracte d’arrendament, per 
donar servei a les zones d’estacionament regulat a la Ciutat de Berga, 
gestionades per BRG Progres, SLU, societat municipal: 
 
Contingut: 

1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat del licitador: 
a) Per a persones físiques, empresaris (individuals i professionals), 

Document Nacional d’Identitat  (DNI) o document que el substitueixi i 
Número d’Identificació Fiscal. 

b) Per a persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació en el 
en cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i NIF. Quant 
aquesta inscripció no sogui exigida per la legislació mercantil aplicable, 
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s’aportarà l’escriptura o document de constitució, de modificació, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de 
l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent. 

c) Per les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic Europeu, 
hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de la missió 
diplomàtica permanent d’Espanya  a ‘Estat corresponent o de l’oficina 
consular de l’àmbit territorial on s’hagi fixat el domicili de l’empresa tal i 
com estableix l’article 61.3 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic. 

d) Per als altres empresaris estrangeres, certificació expedida per 
l’Ambaixada d’Espanyola en l’estat corresponent, fent constar que es 
troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o anàloga, 
en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitat 
objecte del present contracte. A més, caldrà acompanyar informe de la 
representació diplomàtica espanyola sobre la condició d’Estat de 
procedència de l’empresa d’Esta signatària de l’acord sobre 
contractació pública de l’acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç. Així mateix, hauran d’acreditar tenir 
una sucursal oberta a Espanya, amb designació d¡’apoderats o 
representants per a llurs operacions i estar inscrites en el registre 
Mercantil. 

     En aquests dos últims supòsits, a més a més contindrà la declaració de    
     Sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol            
 ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 
 pugui derivar-se del contracte, i amb renuncia, en el seu cas, al fur 
 jurisdiccional que correspongui al licitador. 
 
e) Especialitats en relació amb les unions temporals d’empresaris. 

• Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar i solvència, conforme als parats 
anteriors i següents. 

• Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un 
representant o apoderat únic amb facultats bastants per a 
exercir els drets i complir les obligacions derivades del 
contracte. 

• Nomes en cas de resultar adjudicatària la unió, haurà 
d’acreditar seva constitució en escriptura pública 

 
2. Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, 

caldrà aportar: 
 

a) Document públic d’apoderament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 

b) DNI i NIF del representant i del signat de la proposició econòmica. 
 
      3.  Declaració responsable de no trobar-se incorregut en les prohibicions per a 
 contractar amb l’Administració assenyalades a l’article 49 de la Llei 300/2007 
 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la qual es pot realitzar 
 mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i  
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 quan aquests document no pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà 
 ser substituït per una declaració responsable atorgada davant autoritat 
 administrativa, notaria públic o organisme professional qualificat. Aquesta 
 declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del 
 compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social imposades 
 per la legislació vigent. Quan es tracti d’una empresa pertanyent a un estat 
 membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la 
 legislació de l’Estat respectiu, aquesta certificació es podrà també substituir per 
 una declaració responsable atorgada davant autoritat judicial. 
 

4. Acreditació de la solvència econòmica i financera. 
 
 Els empresaris hauran d’aportar els següents documents, sense perjudici que 
 per raons justificades puguin presentar qualsevol altra documentació 
 considerada suficient per BRG Progres, SLU, societat municipal. 
 
 Solvència econòmica i financera: 
 

a) Declaració relativa a la xifra de negocis globals dels tres darrers exercicis     
amb relació a les compres i vendes i expressió d’impostos, IVA inclòs. 

b) Si es tracta de persones jurídiques , presentació dels compte anuals inscrits 
al registre Mercantil o extracte dels mateixos en el supòsit que la publicació 
d’aquests sigui obligatòria en els Estats on aquelles es trobin inscrites. 

c) Informe d’institucions financeres o, si s’escau, justificant de la existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

 
Quan concorri una unió o agrupació d’empreses, les societats integrants de la 
mateixa haurà d’acreditar conjuntament la seva solvència econòmica i 
financera. 
 

5. Document d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques, a l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte, quan s’exerceixen activitats que hi estiguin subjectes, i 
al darrer rebut d’aquest impost si l’esmentada alta no s’ha efectuat a 
l’Ajuntament de Berga. 

 
6. Designació del representant. Es designarà una persona amb capacitat suficient 

per representar a l’empresa. 
 

7. Designació de l’encarregat del servei o supervisor. Persona amb capacitat 
suficient per a representar a l’empresa en tot allò que afecti a la prestació del 
serveis. La/les persona/es designades no podran ser substituïdes llevat               
expressa autorització de BRG Progres, SLU, societat municipal.    
 

Sobre núm. 2 
 
Títol: “Documentació tècnica”: Contracte per al subministrament i la instal·lació 
de 17 parquímetres, mitjançant un contracte d’arrendament, per donar servei a 
les noves zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga, gestionades per 
BRG Progres, SLU, societat municipal: 
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Amb independència de les condicions fixades al Plec de Condicions Tècniques que 
s’annexen, la documentació inclourà: 
 

a) Planificació dels serveis. 
 

b) Equip destinat a la prestació del servei de manteniment integral, 
Preventiu i correctiu, qualificació professional, designació d’un 
supervisor tècnic i sistema de substitucions de personal, si fos el 
cas. 
 

c) Formació prevista per al personal tècnic i de postvenda destinat al 
servei. 

 
d) Relació del principals organismes i empreses per als quals ha 

realitzat durant els últims tres anys els mateixos subministrament i 
serveis de postvenda objecte del present  procediment de 
contractació. Especificant import d’adjudicació i client. 

 
e) Tota oferta econòmica haurà de fer constar el valor residual dels 

parquímetres a la finalització del contracte, essent aquest valor 
econòmic inalterable durant la vigència del contracte. 

 
f) Planificació i definició del contingut del pla de manteniment 

integral,preventiu i correctiu, especificant les tasques i freqüències 
d’actuació sobre els parquímetres i els seus components. 

 
g) Planificació i definició del pla de neteja exterior dels parquímetres. 

 
h) Possibles millores o propostes per a millorar la qualitat del servei de 

postvenda. 
 
Dintre d’aquest sobre, s’inclouran la descripció del productes a subministrar, incloent la 
memòria descriptiva comprensiva dels articles que s’ofertan, en el mateix ordre i amb 
la mateixa denominació que figura al plecs de condicions tècniques, detallant les 
característiques tècniques o d’altre tipus, en tot cas, haurà d’acompanyar-ne catàlegs,  
fulletons, fotografies i dissenys que complementin gràficament la descripcions de les 
mostres que es presenten. 
 
En tot cas, s’inclourà la documentació necessària que permeti estudiar amb claredat 
les ofertes. 
 
Sobre núm. 3 
 
Títol: “Documentació econòmica”: Contracte per al subministrament i la 
instal·lació de 17 parquímetres, mitjançant un contracte d’arrendament, per 
donar servei a les noves zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga, 
gestionades per BRG Progres, SLU, societat municipal: 
                       

Quedaran excloses de la licitació aquelles empreses que presentin una 
oferta superior en import al de licitació. 
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Contingut: 
La proposició econòmica s’ajustarà al següent model: 
                 
“Proposta econòmica per al Contracte per al subministrament i la           
 Instal·lació de 17 parquímetres, mitjançant un contracte d’arrendament, per 
donar servei a les noves zones d’estacionament regulat a la ciutat de 
Berga, presentada pel Sr./a. ...., domiciliat/da a....carrer... núm. ..., 
amb DNI/NIF núm. ........, major d’edat, en nom propi, o en representació 
de l’empresa ...., amb CIF núm. ..., amb domicili a  ...carrer ... núm. ..., 
assabentat de les condicions i requisits exigits per a l’execució del  
present contracte es compromet en nom (propi o de l’empresa que  
representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats requisits 
i condicions per la quantitat total de .........euros (en lletres i xifres) durant 
un termini de quaranta vuit  mesos, i amb una renda o quota mensual de 
..........per parquímetre útil. 
 
En aquestes quantitats no s’inclou l’ impost sobre el valor afegit. 
 
Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i      
cadascuna de les condicions exigides i no està incorregut en cap  
prohibició de contractar legalment establerta.” 
(Lloc, data i signatura) 
 

 En el preu ofertat estaran incloses, tota mena de despeses, arbitris, taxes necessàries 
 i costos, que s’originin per motiu de la prestació i formalització del contracte i de   
l’objecte de licitació. 
 
 Així mateix, BRG Progrés, S.L.U., societat municipal no haurà de dipositar per raons 
del contracte, cap tipus de fiança, garantía o comissió d’estudi. 
 
19. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Criteris de Valoració i Ponderació. 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, per ordre 
decreixent d’importància fins a un màxim de 100 punts, seran el següents 
 
La contractació dels subministrament i instal·lació de 17 parquímetres, s’adjudicarà al 
licitador que presenti millor proposició segons la ponderació dels següents criteris. 
 
19.1 Preu o quota mensual de lloguer per parquímetre. 30 punts. 
 
La puntuació es determinarà per puntuació en base a la desviació en relació a l’Oferta 
Mitjana Corregida (OMC) 
 
El càlcul de l’OMC, es farà de la següent forma: 
 

• Si el número d’ofertes és igual o superior a 6, s’eliminaran les ofertes amb 
desviació superior al 10% a la mitjana de totes elles. 

• Si el número d’ofertes és igual o inferior a 5, l’OMC s’extraurà de la mitjana de 
totes elles. 
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• És considerarà la puntuació de totes les ofertes en funció del % de desviació 
en relació a l’OMC d’acord amb aquesta TAULA DE PUNTUACIÓ. 

 

 
 
19.2 Rapidesa servei manteniment integral, preventiu i correctiu. Màxim 15 
punts. 

• De 0 a 90 minuts d’espera màxim a partir de la trucada d’avaria: 15 punts 
• De 91 a 120 minuts d’espera màxim a partir de la trucada d’avaria: 12 punts. 
• De121 a 180 minuts d’espera màxim a partir de la trucada d’avaria: 9 punts 
• De 181 a 240 minuts d’espera màxim a partir de la trucada d’avaria: 6 punts 
• De 241 a 300  minuts d’espera màxim a partir de la trucada d’avaria: 3 punts 
• Mes de 301 minuts d’espera a partir de l’avaria: 0 punts. 

 
19.3. Valor residuals dels equips a la finalització dels 48 mesos. 20 punts. 
          
La puntuació es determinarà per puntuació en base a la desviació en relació a l’Oferta 
Mitjana Corregida (OMC). El càlcul de l’OMC es farà de les següents forma: 

• Si el número d’ofertes és igual o superior a 6, s’eliminaran les ofertes amb 
desviació superior al 10% a la mitjana de totes elles. 
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• Si el número d’ofertes és igual o inferior a 5, l’OMC s’extraurà de la mitjana de 
totes elles. 

• És considerarà la puntuació de totes les ofertes en funció del % de desviació 
en relació a l’OMC d’acord amb aquesta TAULA DE PUNTUACIÓ. 

 
 
19.4 Temps de subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels               
parquímetres: Fins a 10 punts. 
 

• Subministra i entrega dels parquímetres fins a 7 dies: 5 punts 
• Instal·lació i posada en marxa parquímetres fins a dos dies naturals: 7 punts. 
• Instal·lació i posada en marxa parquímetres fins a quatre dies naturals: 3 punts.  

 
19.5 Garantia dels equips: Fins a 10 punts. 
 

• 3 anys de garantia: 1 punt 
• 4 anys de garantia: 5 punts 
• 5 anys o mes de garantia: 10 punts 
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19.7 Neteja externa dels parquímetres inclosa al preu o quota mensual: Fins a 5 
punts. 
 

• Neteja una vegada per setmana: 5 punts 
• Neteja una vegada cada quinze dies: 4 punts 
• Neteja una vegada cada trenta dies: 3 punts 
• Neteja una vegada cada quaranta cinc dies: 2 punts 
• Neteja una vegada cada  seixanta dies: 1 punt 
• Neteja una vegada més de seixanta un dia: 0 punts 

 
19.8 Tancament, obertura i neteja interior dels parquímetres tres vegades l’any: 
Fins a 5 punts. 
 

• Si es fa al tancament i obertura dels parquímetres tres vegades l’any: 5 punts 
 
19.9- Valoració de la informació tècnica dels equips: Fins a 5 punts 
 
Es valorarà les característiques dels materials, la seva durabilitat i facilitat pel seu 
manteniment i manipulació etc. fins a 5 punts 
 
 
20. OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 
La qualificació de la documentació continguda en el Sobre número 1 es farà en sessió 
no pública.  
 
L’ obertura de les proposicions continguda en el Sobre número 2 i 3 es farà en sessió 
pública en la seu social de la societat privada municipal BRG Progrés, S.L.U., Societat 
Municipal, Plaça Maragall, 1 de Berga 
 
Si ho considera convenient, la societat pot sol·licitar els informes tècnics que calguin 
per a una correcta valoració de les ofertes. 
 
BRG Progrés, S.L.U es reserva el dret de rebutjar totes les ofertes i declarar deserta la 
licitació. 
 
21. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
21.1  Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’adjudicatari constituirà   
 la garantia, ascendent al 5% del preu d’adjudicació, en la forma prevista al 
 contracte. Cas d’ incompliment d’aquest requisit es podrà declarar sense efecte 
 l’adjudicació, independentment dels danys i perjudicis que BRG Progrés, S.L.U 
 pogués reclamar per aquest incompliment. 
 
21.2    Cas que el contracte fos adjudicat a unió o agrupació d’empreses, en qualsevol 
 règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en 
 escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i 
 el CIF assignat a la unió o agrupació. 
 
21.3 El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació, en virtut de la qual 
 l’adjudicatari i BRG Progrés, S.L.U., restaran obligats al seu compliment. 
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21.4 En la data que s’assenyali, l’adjudicatari restarà obligat a subscriure el 
 corresponent document de formalització del contracte d’adjudicació. La 
 presentació a la concurrència comporta l’acceptació de totes les clàusules i de 
 tots els drets i obligacions que resultin d’aquests Plec que juntament amb els 
 Tècnics configuren el contracte. 
 
21.5 La preparació i l’adjudicació del contracte es regirà sota procediment de 

 contractació no subjecte a regulació harmonitzada que es troba regulada a la 
 Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en els termes i 
 condicions establerts, tenint en compte especialment els articles 121, 2, 173 i 
 175 de dita Llei. 

 
 Pel que fa als efectes i extinció d’aquest contracte, resten subjectes al dret 
 privat, d’acord allò previst a l’article 20 de la esmentada Llei. 
 
21.6 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o 

 execució del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència 
 dels Jutjats i Tribunals de Berga o la seva circumscripció, amb renúncia de 
 qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.    

 
 
22. PENALITATS PER INCUMPLIMENT 
 
 
Quant el contractista, per causes imputable al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, BRG Progres, SLU podrà optar indistintament 
per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció 
de 0,20 euros per cada equip cada 1.000 euros del contracte.  
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple de 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Quant el contractista, per causes imputable al mateix , hagués incorregut en demora 
respecte al compliment de l’obligació del manteniment, l’Administració podrà optar 
indistintament per a la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries en la proporció de 0,50 euros per  cada equip cada 1000 euros de preu de 
contracte. Aquesta penalitat es justifica per la necessitat de garantir el servei al qual es 
destinen els equips. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple de 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Quant el contractista, per causes imputable al mateix, hagués incomplert l’execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’administració podrà optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 
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Les penalitats s’imposaran per acord de l,òrgan de contractació adoptat a proposta del 
responsable del contracte, si s’hagués designat, òrgan de contractació, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de despesa total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la 
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se d’altra operació 
comptable. 
 
 
Berga, 6 d’octubre de 2011. 
 
 
 
 
 
Vicenç Casafont Traserra 
Gerent de BRG Progres, SLU. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
 
QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT i LA 
INSTAL·LACIÓ DE 17 PARQUÍMETRES, MITJANÇANT 
UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT, PER A DONAR 
SERVEI A LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT 
A LA CIUTAT DE BERGA GESTIONADES PER BRG 
PROGRES, SLU, SOCIETAT MUNICIPAL. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT i LA INSTAL·LACIÓ DE 17 
PARQUÍMETRES, MITJANÇANT UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT, PER A 
DONAR SERVEI A LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT A LA CIUTAT DE 
BERGA GESTIONADES PER BRG PROGRES, SLU, SOCIETAT MUNICIPAL. 
 
1. Objecte 
 
El present contracte té per objecte el subministrament i instal·lació i muntatge de 17 
parquímetres, mitjançant un contracte d’arrendament, per a donar servei a la zona 
d’estacionament regulat, zona blava, a la ciutat de Berga, gestionat per aquesta 
Societat Municipal. 
 
2. Contingut del subministrament i instal·lació dels 17 parquímetres. 
 
Amb independència de les condiciona fixades al Plec de Condicions Econòmiques 
Administratives, les condicions mínimes que ha de preveure el licitador/s  en la seva 
oferta dintre el preu ofertat, son les següents: 
 
 a)  Manteniment integral, preventiu i correctiu durant 48 mesos. Aquest     
      manteniment es realitzarà de dilluns a dissabtes (laborable), amb un temps  
      màxim d’espera de 300 minuts (5 hores) des de la recepció de la trucada pel 
      responsable del contracte. 
 
                Aquest serveis de manteniment en totes les seves variants inclou la        
      substitució de peces, mà d’obra i desplaçaments. 
       El temps d’espera sempre s’aplicarà en horari d’obertura dels parquímetres. 
 
           b)  Valor residual dels equips una vegada finalitzat el termini del contracte,  
      pels 17 parquímetres. 
 

c)  Instal·lació dels parquímetres, obra civil inclosa. 
 

d) Posada en marxa dels parquímetres, i formació en tots els equips i software  
dels controladors i personal vinculat al servei de la societat municipal.  

 
e) Garantia dels equips. 

 
El contingut o equipament mínim que han de presentar els parquímetres que 
s’ofereixin pels licitadors és el que seguidament es relaciona: 
 

1. Parquímetre base, últim model de darrera generació. 
 
2. Lector EMV amb pinpad, permetent el cobrament directe de les targetes 

bancàries mitjançant pagament segur. 
 

3. Panell solar integrat a la màquina. 
 

4. Cofre de recaptació. 
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5. Anul·lació electrònica denuncia. 
 

6. Modem GPRS. 
 

7. Teclat competent per a matricules. 
 

8. Una tapa de protecció per parquímetre 
 

9. Un cofre de recaptació de recanvi per a cada parquímetre. 
 

10. Software de gestió i de control remot dels aparells mitjançant un Centre 
de Control. 

 
11. Rètol informatiu de tarifes i d’ús en català i castellà. 

 
12. Portes antiapalancament i antirobatori 

 
13. Clau de seguretat o similar. 

 
14. Alimentació amb bateries. 

 
15. Pagament amb monedes i targetes bancàries. 

 
16. Alcancia. 

 
17. Leds d’avisos d’avaries 

 
18. Terminal psion o similar 

 
19. Pagament amb vals comercials i/o descompte. 

 
20. Impressora de paper tèrmic. 

 
21. 2 lectors EMV amb pinpad de recanvi. 

 
22. Garantia de dos anys dels equips. 

 
23. 4 bobines de paper tèrmic de recanvi per parquímetre. 

 
 
3. Mesa de contractació. 
 
1. La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 

• Dos (2) membres del Consell d’Administració de BRG Progres, SLU, societat 
municipal, un dels qual serà el seu president que presidirà la mesa o la persona 
que ell delegui. 

 
•  El gerent de BRG Progrés SLU., o la persona en qui delegui. 
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• Dos Tècnics de la societat municipal  BRG Progres, SLU o de l’Ajuntament de 
Berga o la persona en qui delegui. 

 
•  Actuarà com a secretari de la Mesa un Tècnic de la societat municipal BRG 

Progres, SLU o de l’Ajuntament de Berga o la persona en qui delegui. 
 
 
Berga, 6 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
Vicenç Casafont Traserra 
Gerent BRG Progres, SLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


