PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER
L’ADJUDICACIÓ DE 3 LOTS DE TRANSPORT DE FUSTA CORRESPONENTS
AL PLA D’APROFITAMENT 2016

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte

L’ objecte del contracte és l’ adjudicació del servei de transport de fusta que es
descriuen a l’annex 1 d’aquest plec, per les tones, els Km i el preu que hi consta,
corresponents al Pla d’aprofitament anual any 2016
El total de la fusta es distribueix en tres lots, degut a la dispersió de les forests,
la dificultat de transport i la necessitat de treure la fusta dels carregadors en un termini
prudencial per tal d'evitar la pèrdua de pes i el deteriorament de la mateixa.

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal i com estableix l’
article 4.1.p) i de serveis segons estipula l’article 10, del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d’ adjudicació del transport de fusta serà el concurs.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més
avantatjosa s’atendrà al següent criteri d’adjudicació.
- Oferta econòmica: millor preu unitari, essent el primer en qualificar la
càrrega i descàrrega, desprès el vial i finalment la carretera. En cap cas s'admetrà
un valor superior als marcats en aquest plec.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil del contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans
de publicitat, aquesta Entitat, compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà
accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
http://www.mmbbiomassa.cat
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CLÀUSULA QUARTA. Tipus de Licitació

El tipus de licitació és el que s’estableix en cada un dels lots a l’annex 1 d’aquest
plec.
El preu s’estableix en preus unitaris, en funció de la distància, el tipus de vials i
els quilòmetres (anada i tornada), entre cada cantó de gestió i el pati receptor de la
fusta, essent les tones una estimació del que resultarà de cada lot pendent de liquidació
final.
El concurs s’estableix en tres lots, atès la dificultat de poder transportar tota la
fusta amb una sola empresa i per tal d’assegurar que la fusta surt del bosc en un
termini

acceptable

i

que

es

poden

complir

les

condicions

contractuals

de

subministrament a les empreses de transformació.
Per cada un dels lots, poden cada licitador presentar-se a un o a mes d’un dels
lots oferts.
El total de lots es de 13.792,25 tn el que representa un total de 158.613,75
euros, distribuïts de la següent manera:
Lot 01T/2016 4.300 i un valor de 49.450 euros
Lot 02T/2016 4.300 i un valor de 49.450 euros
Lot 03T/2016 5.192,5 i un valor de 59.713,75 euros

CLÀUSULA CINQUENA. Òrgan de Contractació

L’ òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’ expedient, és
la Junta de la Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa.
CLÀUSULA SISENA. Duració del Contracte

La duració del contracte serà el que es derivi de l’extracció de cada un dels lots,
que en total serà d'un any prorrogable des de la data de signatura de l'acta de
formalització del contracte.

CLÀUSULA SETENA. Capacitat

Podrà presentar oferta, per si mateix o per mitjà de representant, la persona física
ó jurídica, que tinguin plena capacitat.
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CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l’ Aptitud per Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat de obrar i no estiguin incurses en prohibicions
per contractar.

1. La capacitat d’ obrar de l’ empresari s’ acreditarà:

a) En quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del
documento nacional d’ identitat.

b) En quant a persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF
i l’ escriptura o document de constitució, els estatuts o l’ acte fundacional, en los que
consten les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits, si
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de
que es tracti.

CLÀUSULA

NOVENA.

Presentació

d’

Oferta

i

Documentació

Administrativa

L’ oferta es presentarà en la seu de la Mancomunitat dels el termini de 15 dies
naturals des de la data de publicació de l’anunci de licitació.

L’ oferta podrà presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l’ article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Quan l’ oferta s’ enviï per correu, el licitador deurà justificar la data d’imposició
de l’ enviament en l’ oficina de Correus i anunciar a l’ òrgan de contractació la remissió
de l’ oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-ne el número
de l‘ expedient, títol completo de l’ objecte del contracte i nom del licitador.
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L’ acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’ efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. En tot cas,
transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’ hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.

El licitador no podrà presentar més d’ una oferta per lot. En el cas que un licitador
es presenti a més d’un lot caldrà que presenti un únic sobre 1 i tants sobres 2 com a
lots es presenti, amb la referència a l’exterior del sobre del lot que es tracta.

La presentació d’ una oferta suposa l’ acceptació incondicionada pel licitador de les
clàusules del present Plec.

L’ oferta es presentarà en dos sobres tancats, firmats pel licitador i amb indicació
del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la denominació del
sobre i la llegenda «Proposició per licitar la contractació del lot de fusta núm. _____
ofert per la Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa». La denominació
dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Econòmica

Els documents a incloure en cada sobre deuran ser originals o còpies
autentificades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins de cada sobre, s’ inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica del licitador.

b) Documents que acrediten la representació.

— El que comparegui o firmi l’ oferta en nom d’ un altre, acreditarà la
representació de qualsevol mode adequat en Dret.
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— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder deurà figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.

— Igualment la persona que actuï en representació d’ altre, deurà acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document
nacional d’ identitat.
-

Documents

que

justifiquen

el

compliment

dels

requisits

de

solvència

econòmica, financera i tècnica o professional.

SOBRE «B»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

a) Oferta econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

«Sr. _______________________, amb domicili a efectes de notificacions en
____________________, c/
[CIF/NIF]

núm.

______________________, núm. ____, amb

____________,

__________________________

com

en

nom

acredit

per

[propi

o

en

_________],

representació

de

assabentat de l’

expedient per l’ adjudicació de venda de fusta, faig constar que conec el Plec que
serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació
oferint la quantitat per tona, tipus de vial i quilòmetres (anada i tornada)
de:

NÚM. LOT_______

____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidat,
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Signat: _________________».

CLÀUSULA DÈCIMA. Obertura de l’ Oferta

L’ obertura de l’ oferta es farà dintre de la primera setmana un cop exhaurit el
termini de presentació a la seu de la Mancomunitat

La mesa qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres
«A». Si escau, concedirà un termini no superior a 3 dies perquè el licitador corregeixi els
defectes o omissions esmenables observades en la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l’ obertura i examen del sobre «B» i procedirà a
requerir al licitador proposat per a presentar documentació d’estar al corrent de
despeses tributàries i de seguretat socials, i realitzar el pagament de les despeses de
publicitat proporcionals a les quantitats de fusta de cada lot.

La mesa estarà constituïda per:
President
Tècnic gestor de la mancomunitat
2 representant d'ajuntaments a la mancomunitat.
Secretaria- interventora

CLÀUSULA ONZENA. Garantia definitiva

Degut al servei que s'ha de prestar s'eximeix de la presentació de la garantia
definitiva, atès que el cobrament únicament es podrà cobrar un cop realitzat el servei i
degut a la realització dels lots es podrà cobrir el servei. No es preveuen afeccions
derivades de la prestació del servei.

CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació del Contracte

L’ òrgan de contractació haurà adjudicar el contracte en el termini d’1 mes des
que es rebi la documentació requerida per la mesa.

L’ adjudicació deurà ser motivada i es notificarà al licitador.
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CLÀUSULA TRETZENA. Drets i Obligacions del Contractista

Els drets i obligacions de l’ adjudicatari són els que neixen d’ aquest Plec de
condicions tècniques i econòmiques que formarà part del contracte que es firma, que
tindran caràcter contractual, i del contracte firmat entre les parts, així com els derivats
de la Legislació aplicable.
Un cop comunicat al transportista la existència de fusta en qualsevol dels
cantons de gestió s'haurà de retirar la fusta en un termini no superior a 2 dies, llevat de
causa major comunicada a la mancomunitat i acceptada per la mateixa. Amb aquesta
mesura es pretén evitar la pèrdua de pes per assecatge.
No s’abonarà la fusta carregada que incomplí les condicions de la industria de destí.
La càrrega de la fusta es realitzarà d'acord amb les categories esmentades en aquest
contracte.
Es complirà la normativa de prevenció d’incendis vigent al moment de la execució dels
treballs.
S’hauran de complir les condicions de seguretat i Salut del servei realitzat
La zona de càrrega quedarà completament lliure de deixalles orgàniques o inorgàniques.
En funció de la dispersió de la fusta, s’aplicarà una compensació, en càrrega i
descàrrega que serà des d’1/3 de les tns del viatge al 100%.

CLÀUSULA CATORZENA. Pagament

El pagament es realitzarà en un termini

de 30 dies des de l’emissió de la

factura.

CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte

El contracte es formalitzarà en document administratiu, en el que es transcriuran
els drets i deures d’ ambdues parts que han sigut enumerats en aquest Plec.

CLÀUSULA SETZENA. Obligacions de l’adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present
contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:
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— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora

respecte

al

compliment

del

termini

total,

l'Administració

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 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 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.

Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la
proporció de:
- 5% del pressupost del contracte si l’incompliment no suposa impossibilitat

d’utilització dels bens subministrats.
- 10%

del pressupost del contracte si l’incompliment suposa impossibilitat

d’utilització dels bens subministrats.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagi d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si
escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions

— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les
despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim
d'euros de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin, fins a un límit de 2.200 euros.
CLÀUSULA DISSETENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i adjudicació es regirà per l’
establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d’ aplicació el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i les seves disposicions de desenvolupament; supletòriament s’ aplicaran les
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restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. En
quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat.

En quant als seus efectes i extinció es regirà per la normativa patrimonial de les
Entitats Locals, quan resulti d’ aplicació, i les Normes de Dret privat.

L’ ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement
de les qüestions que es susciten en relació amb la preparació i adjudicació d’ aquest
contracte.

L’ ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.

Berga, 01 d'agost de 2016

El president

Joan Tor i Tomàs
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El tècnic

Miguel Àngel Sobrino Abuja

ANNEX 1

LOT01T/2016
4.300 tn de transport de fusta en camió des dels carregadors fins a les industries de la
comarca i comarques del limítrofes, segons adjudicació de venda de fusta de la
mancomunitat amb els preus següents:
Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus .........................5,35 €/tn.
Preu transport de fusta per vials amb la consideració de carreteres secundàries
(pistes forestals de terra o asfaltades), sense consideració de
carreteres...............................................................0,11 €/Km/tn.
Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres ..0,05 €/Km/tn.

Tipus de fusta a transportar.

Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de
entre 20 i 24 cm. Les longituds mínima serà de 8,10 i la màxima serà de 10,10
metres.
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa superior 25 cm i 35 cm
inclusive.
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa entre

20, 25 cm, amb

longituds superiors a 6 metres.
Trosses amb punta prima mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm.,
tallada a mida
Trosses amb punta prima superior de 30 cm., tallada a mida
Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre en punta prima i 22 cm en punta grossa,
amb una longitud total mínima de 4 metres. Amb índex de conicitat .
Fusta de qualsevol mida a carregador procedent de la classificació de la fusta en
funció dels lots establerts, tallada segons destí final.
Fusta per a llenya , tallada a mida de camió, de qualsevol mida
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LOT02T/2016

4.300 tn de transport de fusta en camió des dels carregadors fins a les industries de la
comarca i comarques del limítrofes, segons adjudicació de venda de fusta de la
mancomunitat amb els preus següents:
Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus ........................5,35 €/tn.
Preu transport de fusta per vials amb la consideració de carreteres secundàries
(pistes forestals de terra o asfaltades), sense consideració de
carreteres..................................................................... 0,11 €/Km/tn.
Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres ..0,05 €/Km/tn.

Tipus de fusta a transportar.

Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de
entre 20 i 24 cm. Les longituds mínima serà de 8,10 i la màxima serà de 10,10
metres.
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa superior 25 cm i 35 cm
inclusive. Les trosses hauran d’esser de 2,08 +-2 cm
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa entre

20, 25 cm, amb

longituds superiors a 6 metres.
Trosses amb punta prima mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm.,
tallada a mida
Trosses amb punta prima superior de 30 cm., tallada a mida

Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre en punta prima i 22 cm en punta grossa,
amb una longitud total mínima de 4 metres. Amb índex de conicitat .
Fusta de qualsevol mida a carregador procedent de la classificació de la fusta en
funció dels lots establerts, tallada segons destí final.
Fusta per a llenya , tallada a mida de camió, de qualsevol mida
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LOT03T/2016

5.192,5 tn de transport de fusta en camió des dels carregadors fins a les industries de
la comarca i comarques del limítrofes, segons adjudicació de venda de fusta de la
mancomunitat amb els preus següents:
Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus ........................5,35 €/tn.
Preu transport de fusta per vials amb la consideració de carreteres secundàries
(pistes forestals de terra o asfaltades), sense consideració de
carreteres..................................................................... 0,11 €/Km/tn.
Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres ..0,05 €/Km/tn.

Tipus de fusta a transportar.

Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de
entre 20 i 24 cm. Les longituds mínima serà de 8,10 i la màxima serà de 10,10
metres.
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa superior 25 cm i 35 cm
inclusive. Les trosses hauran d’esser de 2,08 +-2 cm
Arbres amb punta prima mínima de 8 cm i punta grossa entre

20, 25 cm, amb

longituds superiors a 6 metres.
Trosses amb punta prima mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm.,
tallada a mida
Trosses amb punta prima superior de 30 cm., tallada a mida

Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre en punta prima i 22 cm en punta grossa,
amb una longitud total mínima de 4 metres. Amb índex de conicitat .
Fusta de qualsevol mida a carregador procedent de la classificació de la fusta en
funció dels lots establerts, tallada segons destí final.
Fusta per a llenya , tallada a mida de camió, de qualsevol mida
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