PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN
EL CONTRACTE DE SERVEIS PER L’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES
BOIES DE FONDEIG D’EMBARCACIONS i D’ABALISAMENT PERIMETRAL DELS
POLIGONS DE FONDEIG EN PLATGES I CALES DE ROSES PER LA TEMPORADA
2018
L’Ajuntament de Roses per acord de la Junta de Govern Local en data 6 de novembre de
2017, adoptà l’acord d’aprovar el document anomenat “APROVACIO SEGONA
MODIFICACIÓ PLA D’USOS DE TEMPORADA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM
TERRESTRE 2017-2021 Ref. GI16012OT” corresponent a la temporada de platges 2018.
A Roses, el servei de fondeig d’embarcacions per a la temporada de bany 2018, figura a
l’encomana de gestió de l’empresa municipal MP Port de Roses, SA. L’àmbit de prestació
d’aquest servei són els fondejos per embarcacions a les platges i cales, que figuren en el
Pla d’Usos de Temporada, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 27 de
desembre de 2016: Canyelles, Bonifaci, Almadrava, Montjoi, Calitjàs, Pelosa i Jòncols.
Port de Roses ja disposa del material necessari pels fondejos amb mort de formigó ja
existents, si bé per a la temporada 2018 es fa necessària la contractació de les feines de
muntatge, col·locació i manteniment dels elements necessaris per als fondejos per a
embarcacions a les platges i cales de Roses.
També forma part d’aquest contracte el muntatge i instal·lació dels següents elements:
50 Uds. Boies abalisament perimetral dels polígons de fondeig. Aquest abalisament es
realitzarà d’acord amb les instruccions del Pla d’Usos amb les boies cardinals indicades,

1. Objecte i àmbit funcional del contracte.
L’objecte és la contractació de servei de muntatge, col·locació, i manteniment dels
elements necessaris per al fondeig a les zones indicades al pla d’usos de temporada a
les platges i cales de Roses, treball comprès en el present plec de condicions.
També s’inclou el muntatge dels perímetres dels camps de fondeig amb les boies
cardinals corresponents, i la reubicació de aproximadament uns 20 fondejos ja existents,
per tal de situar-los a l’interior dels polígons definits a cada plata/cala
2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present contracte seran les següents platges i cales de Roses:
•
•
•
•
•
•
•

Canyelles
Bonifaci
Almadrava
Montjoi
Calitjàs
Pelosa
Jòncols

3. Relació i característiques de material per al muntatge, col·locació, i
manteniment.
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Les característiques tècniques dels ancoratges, en funció del tipus d’embarcacions a les
que estarà destinats :
Tipus A Embarcacions d’eslora fins a 8 metres.
Tipus B Embarcacions d’eslora fins a 12 metres.
Tipus C Embarcacions d’eslora fins a 16 metres.
Tipus D Embarcacions d’eslora fins a 22 metres i catamarans.

Les característiques tècniques de cada tipus de material relacionat a la taula anterior, en
funció del tipus d’ús a les que estarà destinats :
Boies destinades als establiments/concessionaris del pla d’usos de la platja, per a l’ús
dels seus clients : Boies de color BLANC.
Boies destinades als usuaris permanents amb contracte de lloguer de temporada i/o
mensual : Boies de color BLAU.
Boies destinades als usuaris transeünts per a ús diari : Boies de color CARBASSA.
Boies perimetrals :
Boies cardinals esfèriques grogues de 60 cm.
Boies cardinals còniques verdes de 80 cm.
Boies cardinals cilíndriques vermelles de 60 cm.

4. Emplaçament dels fondejos i abalisament dels camps de fondeig.
La distribució dels fondejos, relacionat per platges i cales:

Platja de Canyelles.
36 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Canyelles). Boia 40 cm. Cadena, element
d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm.
3 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
Platja de Bonifaci.
22 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Bonifaci). Boia 40 cm. Cadena, element
d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
2 Uts. Boies bicònica verdes de 80 cm.
2 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
Superfície màxima polígon de fondeig Canyelles – Bonifaci CB-06 56.638 m2
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Platja de l’Almadrava.
56 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions. Boia 40 cm. Cadena, element d’ancoratge, i
caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm.
3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm.
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
Superfície màxima polígon de fondeig CB-05 50.694 m2

Cala Jòncols.
34 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions. Boia 40 cm. Cadena, element d’ancoratge, i
caps d’amarratge d’embarcacions.
4 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm.
4 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm.
Superfície màxima polígon de fondeig CB-01 77.291 m2

Cala Montjoi.
30 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Montjoi). Boia 40 cm. Cadena, element
d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm.
3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm.
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
Superfície màxima polígon de fondeig CB-04 91.683 m2

Cala Pelosa .
24 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Pelosa).
d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.

Boia 40 cm. Cadena, element

2 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm.
2 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm.
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
Superfície màxima polígon de fondeig CB-03 43.298 m2

Cala Calitjàs.
11 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Calitjàs). Boia 40 cm. Cadena, element
d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm.
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRACTE DE SERVEIS
PER L’INSTAL·LACIÓ, i MANTENIMENT DE LES BOIES DE FONDEIG D’EMBARCACIONS i DE L’ABALISAMENT
PERIMETRAL DELS POLIGONS DE FONDEIG EN PLATGES I CALES DE ROSES PER LA TEMPORADA 2018

Superfície màxima polígon de fondeig CB-02 16.260 m2

5. Característiques tècniques del servei.
5.1. Descripció general del servei
El servei objecte de contracte consisteix en la realització dels següents treballs:
a. Muntatge en terra del sistema de boies
Consistirà en el muntatge de cada boia amb la seva corresponent cadena, de longitud
variable en funció de la fondària de cada platja o cala i que, a través de grillons, vagi
ancorada als pesos morts o ancoratge existent que li correspongui, en funció del tipus
de boia. Port de Roses facilitarà el material a muntar i instal·lar, excepte el
corresponent a l’abalisament dels polígons de fondeig, que és objecte d’aquest
contracte.
b. Col·locació en mar del sistema de boies a les platges i cales
Col·locació de cada sistema de boia en cada punt de la platja o cala, a la distància de
la riba, i entre boies, que consten en els plànols que formen part d’aquest Plec (segons
Pla d’Usos de Temporada aprovats per acord de JGL en data 21 de desembre de
2015).
La col·locació es realitzarà en l’ordre segons indicacions de Port de Roses, en funció
de les condicions meteorològiques, amb coordinació amb els serveis tècnics
municipals de l’Ajuntament, tenint en compte la concurrència de les platges i cales. I
d’acord amb la planificació temporal presentada per
c. Reubicació i desplaçament, si cal dels fondejos existents.
Consistirà en el desplaçament dels fondejos que restin fora dels polígons delimitats,
fins l’interior dels mateixos, amb una ubicació adient per les embarcacions que s’hi ha
d’amarrar. Es preveu una xifra aproximada de 50 fondejos a desplaçar.
d. Manteniment i revisió en mar durant la temporada
Consistirà en la revisió diària, en superfície de l’estat de les boies de totes les platges
o cales, de forma que es revisin totes, durant tota la temporada de bany (entre l’1 de
maig i el 15 d’octubre).
L’adjudicatari haurà de comunicar a Port de Roses, amb una periodicitat setmanal, les
incidències ocorregudes en el servei durant la setmana.
Tanmateix, l’adjudicatari haurà de posar els mitjans necessaris per tal de re posicionar
i reposar les boies que hagin estat desplaçades o deteriorades i que siguin notificades
com a incidències a través del sistema de control municipal d’infraestructures GIE, en
el termini màxim de dos dies.

e. Reposició del material malmès.
Durant la vigència del contracte, Port de Roses facilitarà el material del qual se n’hagi
de fer reposició, per estar malmès o hagi desaparegut, bé per acció del mar, del sol i
de qualsevol altra causa, o bé per actes de vandalisme. En cas de que per raons de
necessitat l’empresa contractista hagi d’utilitzar material propi, aquest li serà retornat
per Port de Roses, prèvia justificació documental. En cap cas, serà facturat com a
complement del servei.
5.2. Característiques del sistema de boies de fondeig.
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La relació global de material que Port de Roses posa a disposició del contractista així
com les respectives característiques tècniques de les boies i dels seus elements de
subjecció (boies, cadenes, morts, grillons...) són els que consten en els punts 3 i 4.
El contractista es farà càrrec d’adequar les característiques de cadascun dels materials
esmentats per a la seva correcta col·locació en el mar (per exemple, la longitud de les
cadenes, la subjecció dels grillons als morts i a les boies, ...).

5.3. Termini anual per a la col·locació del sistema de boies
En virtut de la Resolució de la Capitania Marítima de Palamós de 22 de març de 2005,
per les que s’aproven les instruccions de navegació per les aigües marítimes de la
província de Girona, en el seu article 16.b, sobre criteris generals que regulen les
autoritzacions de temporada de les activitats que consten en l’esmentada disposició, el
termini anual de col·locació del sistema de boies serà entre els dies 15 a 31 de maig,
ambdós inclosos, i el de manteniment entre els dies 1 de juny i 30 de setembre, ambdós
inclosos, d’acord amb la taula de tasques següents:

▪

Col·locació en mar (FASE 1)

▪

Manteniment i revisió (FASE 2)

1 al 30 d’abril ambdós
inclosos.
1 de maig a 15 d’octubre
ambdós inclosos.

Aquests terminis es podran veure modificats, previ acord entre Port de Roses i el
contractista, en funció de les condicions meteorològiques de cada any i altres que siguin
d’interès.
Per a la resta d’aspectes no contemplats en els apartats anteriors, seran d’aplicació les
disposicions establertes en la Resolució de la Capitania Marítima de Palamós de 22 de
març de 2005, per les que s’aproven les instruccions de navegació per les aigües
marítimes de la província de Girona, així com els acords que es prenguin des de
l’Ajuntament de Roses.
5.4. Tots els aspectes relatius a la prestació d’aquest servei, restaran condicionats a
l’autorització definitiva del Pla d’Usos i les seves possibles modificacions per part de les
autoritats competents.
6. Requisits que s’han de reunir per tal de ser admès en el concurs.
Els requisits que hauran de complir els licitadors són els següents:
1. Ser persona física o jurídica, espanyola o estrangera, la finalitat o l’activitat de la qual
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals o s’acrediti degudament i disposin d’una organització
amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès en cap de les prohibicions que
s’estableix en la Llei de contractes del Sector Públic i que les persones físiques i els
administradors de les persones jurídiques no estiguin sotmeses en els supòsits
previstos a la llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni
en les de la Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques.
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3. També podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 59 del TRLLCSP. Cadascun dels
empresaris que componen l’agrupació haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, havent d’indicar en document
privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de
cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha d’ostentar
la plena representació de tots ells davant l’Administració i que assumeixin el
compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses (art. 24 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques). L’esmentat
document haurà d’estar signat pels representants de cada una de les empreses
components de la Unió.
4. Acreditar, en el cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 53/84, de 26 de desembre
i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte que gaudeix de la corresponent
compatibilitat com també la seva submissió a la normativa d'incompatibilitats vigent
en el moment de la contractació.
5. L’empresa o unió d’empreses, que realitzi la gestió integral del camp de boies de
fondeig haurà de complir les següents condicions:
a) Disposar de l’Autorització de funcionament com empresa de treballs marítims
submarins emesa per la Capitania Marítima de Palamós.
b) Disposar d’un responsable tècnic en Recurs Preventiu de Prevenció de Riscos
Laborals (PRL) en el lloc on es realitzin els treballs. El personal que realitzi les
tasques haurà d’acreditar la formació en PRL específica per treballs subaquàtics.
c) Estar donada d’alta a la plataforma informàtica de Coordinació empresarial de
Prevenció. de Riscos Laborals de l’ACPET.
d) Els submarinistes que intervinguin a les tasques disposaran de la titulació exigida
per la normativa vigent per a realitzar treballs submarins a fondàries de fins a 30
metres i disposar dels certificats de primers auxilis i oxigen i revisió mèdica en
vigor.
e) Totes les embarcacions destinades al servei hauran de disposar de les garanties
i dels permisos necessaris atorgats per Capitania Marítima, haver passat les
revisions periòdiques que corresponguin i disposar de la pòlissa d’assegurances
vigent que correspongui.
f)

Les embarcacions utilitzades per a la prestació del servei (treballs marins) hauran
de disposar de tots els seus certificats en vigor, estar matriculades en llista 5ª i
despatxades a la Capitania Marítima per treballs marítims en compliment de la
normativa legal vigent.

7. Documentació a aportar.
La documentació tècnica que cal aportar per a participar en el concurs és la següent:
Sobre número 1:
1. Sol·licitud de participació segons el model Annex 1 (aquest escrit serà el model
establert en l’annex 1)
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2. Certificat acreditatiu haver realitzat en els últims 2 anys un mínim de 2 contractes
de muntatge de camps de boies de fondeig i/o abalisament, mitjançant certificat
de les entitats públiques prenedores del servei.
3. Còpia dels estatuts socials (persones jurídiques) i alta d’activitats econòmiques de
treballs submarins (persones físiques)
4. Còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil en vigor, per import mínim de 600.000
euros.
5. Original o còpia compulsada de la autorització de la Capitania Marítima de Palamós
per a realitzar treballs submarins a la província de Girona.
6. Acreditar aportant original o fotocòpia compulsada del nomenament del Recurs
Preventiu en PRL d’un responsable de l’empresa. Originals o fotocòpies
compulsades de les certificacions de formació específica en treballs submarins del
personal que hagi de realitzar els treballs.
7. Originals o fotocòpies compulsades de les titulacions de submarinista professional
de petita profunditat, del personal que hagi de realitzar els treballs. Originals o
còpies compulsades dels certificats de primers auxilis i oxigen i revisió mèdica en
vigor, en vigor.
8. Originals o còpies compulsades de les inspeccions periòdiques de les embarcacions
i pòlissa d’assegurança en vigor.
9. Originals o còpies compulsades de les documentacions de les embarcacions,
Registre, despatxos i permís de navegació emesos per Capitania Marítima per
realitzar treballs submarins.

Sobre número 2.
1. Proposta econòmica segons el model Annex 2.
2. Planificació temporal i organitzativa de la realització dels treballs de muntatge d’acord
amb els períodes establerts al punt 8.
8. Durada del contracte.
La durada del present contracte per la temporada 2018, finalitza el 15/10/2018.
▪

Col·locació en mar (FASE 1)

▪

Manteniment i revisió (FASE 2)

1 al 30
inclosos.

d’abril

ambdós

1 de maig a 15 d’octubre
ambdós inclosos.

9. Preu.
El preu màxim que ha de servir de base per a la licitació del contracte de serveis i
subministrament s’estableix 32.960,07 € (21% IVA no inclòs).
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10. Publicitat.
S’anunciarà la licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, al qual es té
accés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.seu.cat/seue/roses.

11. Presentació de proposicions.
Les propostes econòmiques es presentaran en sobre tancat; en sobre a part, la resta dels
documents requerits al punt 7, a les oficines de MP Port de Roses, SA en horari d’oficines:
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18, el termini de presentació d’ofertes finalitza
el 16 de març de 2018 a les 18 hores.
12. Criteri d’adjudicació.
El criteri d’adjudicació serà el de l’oferta més econòmica.

13. Mesa i Òrgan de Contractació.
La Mesa de Contractació i l’òrgan de contractació és la Comissió Executiva de la societat
MP Port de Roses, SA.

14. Obertura de pliques.
L’acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a les dependències de Port de Roses.
L’obertura de pliques es realitzarà en sessió pública el dia 22 de març de 2018 a les 10:30
hores, es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 1. L’ordre d’obertura de sobres, serà
seguint l’ordre de número del Registre d’entrada de la documentació a les dependències
de Port de Roses.
La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en
temps i forma. Si la mesa observa defectes materials en la documentació presentada
podrà concedir, si ho estima convenient, un termini de tres dies hàbils perquè el licitador
esmeni l’error, aquesta comunicació s’efectuarà mitjançant un correu electrònic a la
direcció facilitada pel licitador.
Dins del termini màxim de 7 dies, a comptar des de la qualificació de la documentació
administrativa, en acte públic, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del sobre
núm. 2. Previ examen i valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, l’òrgan de contractació formularà la proposta de contractació, si bé abans
podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri precisos.

15. Forma de pagament.
El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant pagaments a compte en funció
de la fase del servei que es desenvolupin:

•
•

50% al final de la primera fase: muntatge i col·locació, 1 de maig.
50% al final de la darrera fase 15 d’octubre.
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16. Compromís Mediambiental.

Port de Roses, SA com a empresa certificada mediambientalment amb les certificacions
ISO14001, EMAS i guardonada amb la Bandera Blava, ha adquirit un compromís de
gestionar la seva activitat de manera respectuosa amb el Medi Ambient i això afecta a
tots els serveis i processos en que intervé. Aquest compromís s’amplia als proveïdors i
concessionaris que realitzen tasques al port. Per això l’empresa adjudicatària haurà de
signar el compromís d’acompliment dels requisits establerts per cada tipus d’activitat,
especialment pel que fa referència a estalvi de recursos, tractament de residus i protecció
de les praderies de Posidònia Oceànica.

17. Garantia.
L’empresa adjudicatària haurà de dipositar una fiança del 10% de l’import d’adjudicació
exclòs l’IVA, com a garantia.
La garantia definitiva haurà d’estar constituïda i dipositada en el termini de deu dies hàbils
a comptar des de l'endemà a aquell en què hagués rebut el requeriment de Port de Roses,
SA
En cas de fiança prestada en metàl·lic, aquesta s'ingressarà en el compte bancari que
facilitarà Port de Roses, SA a l’adjudicatari proposat, qui acreditarà l'ingrés mitjançant el
resguard bancari en el termini esmentat.
La garantia respondrà de les penalitats imposades al contractista i de quantes obligacions
i responsabilitats hagi de respondre el contractista.
Aquesta fiança serà retornada a la finalització del contracte, previ informe favorable dels
tècnics de Port de Roses, conforme el servei s’han realitzat convenientment durant la
vigència del contracte.

18. Clàusula Condicional
Aquest contracte i les seves obligacions resten pendents de l’aprovació definitiva del Pla
d’usos de temporada del domini públic Marítim Terrestre del terme municipal de Roses,
per part de les autoritats marítimes corresponents : Direcció General de Ports i Costes i
Capitanía Marítima.

MP Port de Roses SA
Roses, 15 de febrer de 2018
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Annex número 1. Model de sol·licitud i declaracions
El
Sr.
/Sra...........................................................................................
amb
DNI.........................
amb
domicili
a..................................
CP.............,
carrer..............................................., núm. .............., telèfon..................... a efectes de
rebre qualsevol notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació.
Manifesta
que
actua
amb
poders
suficients
en
representació
de
l’empresa....................................., amb CIF ......................amb seu social en
............................., carrer ......................., núm. ........, i en el procediment per l’adjudicació
del contracte de serveis per l’instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de
fondeig d’embarcacions i de subministrament, instal·lació i manteniment de l’abalisament
perimetral dels polígons de fondeig en platges i cales de Roses per la temporada 2016.

1. -DECLARA sota la seva responsabilitat que,

 Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la
capacitat d’obrar, no està inclosa en cap de les prohibicions fixades en l’article 60 del
TRLCSP per a contractar amb l’Administració, i reuneix els requisits de solvència
econòmica, tècnica i professional requerits per participar en aquesta licitació.

 Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 60
d) del TRLCSP.

 No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de les
persones a què fa referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, de
personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral general.

 No pertany a cap grup empresarial. (En cas contrari s'indicarà el grup empresarial a
què pertany l’empresa, amb indicació de les empreses que el componen i
denominació del grup (art.86.3 del RD 1098/2001).

 Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules i el quadre de
característiques, que serveixen de base per a la convocatòria; que accepta
incondicionalment les clàusules i el que disposen el TRLCSP i el RD 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions
públiques.

 Que els documents compresos a la seva proposició, que a continuació es relacionen,
tenen caràcter confidencial.

 Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que s’exigeixen en la norma vigent.

 (Només per a empreses licitadores estrangeres) La submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa al seu propi fur.
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2. SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva
conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i tècniques.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Sobre Número 1 – Documentació administrativa
Sobre Número 2 – Proposició econòmica.

(Signatura i segell de l’empresa)
Lloc i data:

NOTA IMPORTANT
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense
que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la
disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos
següents a la data de l’adjudicació, Port de Roses, SA no estarà obligat a seguir-la
custodiant.
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Annex núm. 2 Oferta econòmica

El Sr. /La Sra. ----------------------------------------------------- amb domicili a ---------------- carrer
------------------------------------------------- núm. ----------------- CP --------------- amb DNI núm. --------------------- (si actua en representació d’algú altre: com a apoderat de ------------------------------ amb domicili a ---------------------------- carrer ------------------------ CP --------DNI/CIF núm. ------------------------) es compromet a executar el contracte de “”” , per un
import anual total de---------------------------------------- euros, IVA inclòs (en lletres i
números), desglossats en: base imposable --------------------------------------- euros (en lletres
i números) i ------------------- en concepte de l’impost sobre el valor afegit, amb subjecció
al Plec de clàusules administratives i tècniques que consten a l’expedient i que serveixen
de base a la convocatòria, dels quals el licitador manifesta que coneix i accepta
incondicionalment les seves clàusules, el Pla d’Usos de les Platges aprovat pel 2016, la
normativa específica en matèria de costes, al TRLCSP, i al RGLCAP i a aquest efecte fa
constar tenir plena capacitat d’obrar i que reuneix els requisits de solvència tècnica per
celebrar el present contracte i les condicions en el plec, i declarant que no està comprès
en cap prohibició per a contractar conforme a l’article 60 del TRLCSP.
(Lloc, data i signatura)
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Plànols 2018

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRACTE DE SERVEIS
PER L’INSTAL·LACIÓ, i MANTENIMENT DE LES BOIES DE FONDEIG D’EMBARCACIONS i DE L’ABALISAMENT
PERIMETRAL DELS POLIGONS DE FONDEIG EN PLATGES I CALES DE ROSES PER LA TEMPORADA 2018

