PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ MIXTE DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DELS ESTANDS I
COMPLEMENTS DE FUSTA PER LA FIRA DE MOSTRES (SECTOR ALIMENTACIÓ) I
DISTRICTE 21 (2020) PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.

1

Índex
Clàusula 1. Objecte del contracte
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
Clàusula 4. Durada del contracte
Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar
Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes
Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista
Clàusula 13. Modificació del contracte
Clàusula 14. Subcontractació i cessió
Clàusula 15. Responsabilitat en l’execució del contracte
Clàusula 16. Prerrogatives de la Fundació, Recursos i Jurisdicció
Clàusula 17. Règim jurídic

2

Clàusula 1. Objecte del contracte.
És objecte del present plec de clàusules administratives particulars la determinació de les
condicions jurídiques i econòmiques i d’adjudicació, per procediment obert simplificat
abreujat i amb assenyalament d’un únic criteri de valoració de les ofertes, del contracte
mixte, en règim de lloguer, del subministrament, muntatge, desmuntatge i manteniment
dels estands, de l’equipament i del mobiliari de fusta requerit per la Fundació Fira de
Girona, per a ús propi o pels seus usuaris o expositors del sector de l’alimentació de la Fira
de Mostres i de Districte 21 (2020).
El contingut essencial del subministrament i la descripció i informació detallada dels
productes es troba continguda al plec de prescripcions tècniques.
Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte
estan acreditats a l’expedient.
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la
motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba a l’expedient.
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es tipifica com a contracte mixte privat de subministraments i serveis
d’acord amb el previst als articles 26.1.b de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (
d’ara endavant LCSP) i es sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest Plec
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i normativa de desenvolupament.
Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
1. El pressupost base de licitació és 31.920,65€. Aquest pressupost és el sumatori del
pressupost net 26.380,70€ més l’import de l'IVA, 5.539,95 € al tipus del 21%.
2. L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si
el preu ofertat per l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta serà
íntegrament rebutjada.
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D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, la quantia del
pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador
d’aquest contracte condicionat a la quantitat d’elements subministrats efectivament per
l’empresa contractista en funció de les necessitats finals de les fires que es duguin a terme,
aplicant els corresponents preus unitaris.
La Fira no resta obligada a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de la Fira i aplicant els preus unitaris corresponents.
3. Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al
pressupost de la Fundació Fira de Girona i les partides pressupostàries següents:
60202 Lloguer d’estands
60207 Muntatges especials
60306 Lloguer de mobiliari
60314 Lloguer de complements
Els preus unitaris dels diferents elements que poden ser objecte del contracte i la previsió
d’unitats que es necessitaran es detallen al quadre següent:
Fira de Mostres 2019: sector alimentació (nivell 2)
preu /
unitat

TOTAL

363

27,50 €

9.982,50 €

Mobiliari Estanteria de 100 x 25

4

10,00 €

40,00 €

Mobiliari Taulell de 150 x 50 x 100

3

30,50 €

91,50 €

Moqueta Taulell de 100 x 50 x 110

3

27,50 €

82,50 €

Mobiliari Prestatge de 100 x 50

6

10 €

60 €

CONCEPTE
Estands Paret (m lineals)

Total

unitats

10.256,50 €
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Districte 21 (2020)
CONCEPTE

unitats

preu /
unitat

TOTAL

Zona expositors
Paret instalꞏlada (m lineals)

400

27,50 €

11.000,00 €

Moqueta estand (m2)

1020

3,26 €

3.325,20 €

Provador 1 x 1 amb mirall, cortina i
penjador

11

75,00 €

825,00 €

Mirall 1 x 1

1

35,00 €

35,00 €

Taulell de fusta de 200x70x70

8

30,00 €

240,00 €

Prestatge de 100x25

17

10,00 €

170,00 €

Prestatge de 100x50

2

10,00 €

20,00 €

Prestatges de barres dobles d’1 m

18

18,00 €

324,00 €

Taulell de 100x50x110

4

27,50 €

110,00 €

Magatzem 1 x 1

1

75,00 €

75,00 €

Total

16.124,20 €

En aquests preus s’ha tingut en compte el conveni colꞏlectiu de treball del sector comerç de
Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi, tan pel que fa els dies de
lloguer com les hores de treball realitzades.
El sistema de determinació de preus és el de preus unitaris, entenent que són aquells
corresponents a les unitats en què es descompon la prestació, de manera que la valoració
total (pressupost base de licitació) s’efectua aplicant aquests preus unitaris al nombre
d’unitats, de conformitat amb l’article 102 de la LCSP.
L’import a facturar serà el producte de les unitats definitivament subministrades pel seu
preu unitari.
4. El valor estimat del contracte és de TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (31.656,84 €). Aquesta xifra inclou l’import
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total que podria ser retribuït al contractista incloent possibles modificacions, entre d’altres
conceptes, tot d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
El pressupost base de licitació i els preus unitaris indicats en aquest apartat constitueixen
les xifres màximes per sobre de les quals s’estimarà que les ofertes dels licitadors
excedeixen el tipus de la licitació. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva
oferta el pressupost màxim de licitació i els preus unitaris.
Clàusula 4. Durada del contracte.
La durada del contracte serà de 3 mesos i 15 dies, concretament des de l’inici del muntatge
de la Fira de Mostres, el dia 21 d’octubre, al dia de finalització del desmuntatge del Districte
21, dia 5 de febrer de 2020.
Aquest contracte no serà prorrogat en cap cas.
Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1.- L’òrgan de contractació, segons acord aprovat en la sessió del Patronat de Fira de
Girona celebrada el dia 15 de maig de 2018, és el president del Comitè Executiu de la Fira.
2.- El perfil del contractant es troba allotjat al propi web de la Fundació Fira de Girona i a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i s’hi pot
accedir a través d’aquest enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=fira+de+girona&idCap=23589840&ambit=&
Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
1. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article
159 LCSP.
2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del següent
al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
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3. La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant.
4. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
5. Les proposicions es poden presentar pel licitador o per mandatari seu a les oficines de la
Fundació Fira de Girona, al passeig de la Devesa, 34-36, de dilluns a divendres (no festius)
entre les 10.00 i les 14.00 h., per a la seva incorporació al registre corresponent.
La documentació també es podrà enviar per correu. En aquest cas els sobres aniran inclosos
en un sobre més gran i el licitador haurà de remetre, per correu electrònic a
info@firagirona.com el justificant de la data i hora d’entrada a l’Oficina de Correus. El
justificant s’haurà de remetre a la Fundació Fira de Girona el mateix dia que es faci
l’enviament per correu. No s’admetran les ofertes si el justificant de l’enviament arriba passat
el dia i hora de finalització del termini de presentació de proposicions. I no s’admetran en cap
cas les propostes que hagin estat enviades per correu i que la documentació no hagi arribat
en el termini de cinc dies des de la recepció del justificant per correu electrònic.
Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.

1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en
l’article 71 de la LCSP.
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per a
la deguda execució del contracte.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte en els termes de l’article 69 de la LCSP.
2. De conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) i 6 de la LCSP, els licitadors que es
presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat abreujat
hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o al Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat.
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No obstant, en els termes de la disposició transitòria tercera de la LCSP, fins que no
transcorrin 6 mesos de l’entrada en vigor de la LCSP ( 9 de setembre del 2018), no
resultarà exigible aquesta obligació, de manera que l’acreditació de la capacitat i absència
de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma establerta amb caràcter general.
3. Documentació a presentar: Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de
presentar un sobre tancat, que ha d’estar signat per l’empresa licitadora o persona que la
representi, i en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats
numèricament, els documents que s’hi inclouen.
SOBRE “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA”, ha de figurar la
inscripció DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA PER PARTICIPAR EN
LA LICITACIÓ DEL

SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS I COMPLEMENTS DE

FUSTA PER LA FIRA DE MOSTRES (SECTOR ALIMENTACIÓ) I DISTRICTE 21 (2020).
El sobre ha de contenir:
1.- La declaració responsable que figura en l’annex 1 o 2 degudament emplenada i signada
pel representant de l’empresa.
2.- L’oferta segons el model que figura en l’annex 3.
Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes.
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació cost-eficàcia.
S’aplicaran els següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per
ordre decreixent segons la ponderació atorgada.
 Criteri preu:
Pel preu ofertat, 10 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que no
sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim
de licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es
farà aplicant la següent fórmula:
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Puntuació de cada oferta

=

10 punts x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel
licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de
l’enviament de la comunicació.
Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
1.- L’òrgan de valoració és la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a
l’obertura dels sobres i anàlisis de les ofertes, tal i com s’estableix a l’article 159 de la
LCSP.
El dia assenyalat per a l’obertura del sobre número 1, es constituirà la mesa de
contractació que estarà formada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 326.3 de la
LCSP, per:
President

‐

El president del Comitè Executiu de la Fundació
Fira de Girona

Vocals

‐

La persona que tingui atribuïdes les funcions de
direcció de la Fundació Fira de Girona. I en
substitució a la persona que tingui atribuïdes les
funcions de cap de producció.

‐

La persona que tingui atribuït l’assessorament
jurídic de la Fundació Fira de Girona

‐

La persona titular de l’òrgan que tingui atribuïdes
les funcions de control econòmic-pressupostari

Secretari/ària

‐

Un/a treballador/a de la Fundació Fira de Girona

D’acord amb l’article 157 de la LCSP la mesa de contractació es constituirà el cinquè dia
següent al del venciment del termini de presentació de proposicions, o setè dia següent al
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del venciment del termini en el supòsit que s’hagin presentat proposicions per correu, i
qualificarà la documentació del sobre número 1.
La data i hora d’obertura dels sobres es farà pública a través del perfil del contractant.
2.- En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.
Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a comptar
del dia final de presentació de les proposicions.
Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el
perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la
seva valoració.
3. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa
adjudicatària de la resolució d’adjudicació en el termini màxim de tres dies hàbils des de la
seva notificació, utilitzant el model que consta a l’annex 4 d’aquest plec i es publicarà en el
perfil de contractant.
4. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
5. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i Fira de Girona solꞏlicitarà la documentació a la
següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i
podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització que
correspongui.
Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista

10

1. La persona responsable del contracte és el sr. Joaquim Juanola, director financer de Fira
de Girona.
Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats
- Emetre informe en el que es determini si el retard en el lliurement dels subministraments
és imputable o no al contractista.
2. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització.
3. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat
degudament conformada per Fira de Girona.
4. El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon
de l’article 216.4 del text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, es comptarà a
partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data d’entrega
efectiva o prestació del servei i de la data d’expedició de les factures.
El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data
d'aprovació de les factures.
Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està
obligada a:
a. Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de
prescripcions tècniques.
b. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també serà l'enllaç amb el responsable del contracte.
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d. Fer una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent les
mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord
amb la legislació vigent.
e. Obligacions laborals i de Prevenció de riscos laborals:
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels
minusvàlids i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel
seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i
despleguin la relació laboral.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que
li corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats
empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus
treballadors.
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei al Palau de Fires,
l'empresa haurà de informar a Fira de Girona sobre els fets, les seves causes i la
proposta de les mesures preventives necessàries perquè no es repeteixi.
f. El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del contracte en el lloc i terminis
que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques.
g. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats als béns abans del seu lliurament a Fira de Girona, excepte que aquest
hagués incorregut en mora per rebre'ls.
h. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un
import de 250.000 euros, que haurà d’acreditar enviant certificació de la companyia
asseguradora, aquesta acreditació es durà

a terme en tot cas abans de

l’adjudicació del contracte en el cas que l’empresa no es trobi inscrita en cap dels
Registres Oficials de licitadors o la pòlissa no constés en el Registre.
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Clàusula 13. Modificació del contracte.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir-hi modificacions quan sigui necessari i
sempre i quan no s’alteri la naturalesa global del contracte inicial. En cap cas l’import total
de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del contracte, tot d’acord
amb les previsions de l’article 204 de la LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
Tal i com estableix l’article 204.1.b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment
de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes als articles 205.2 i 206
de la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i la seva
formalització en document privat.
Clàusula 14. Subcontractació i cessió.
En el present contracte resta prohibida la subcontractació i la cessió, tan del
subministrament com del servei.
Clàusula 15. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites a l’article 201 quan a les obligacions
socials, ambientals i laborals.
En els supòsits de demora en l’execució del contracte per part del contractista, tant si es
refereix al termini total d’execució com a possibles terminis parcials, serà d’aplicació el
règim de penalitats previst a l’article 193 de la LCSP.
Per imposar les penalitats indicades anteriorment serà necessari que els incompliments
que puguin donar lloc a les mateixes quedin certificats pel responsable del contracte.

13

En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
alꞏlegacions dins un termini de deu dies hàbils. De tota la documentació se’n donarà trasllat
a l’òrgan de contractació que resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents, sobre la
imposició de la penalitat.
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el document comptable de
reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat
d’aquelles en els termes legalment previstos.
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
La imposició d’aquestes penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis,
ni la possible resolució del contracte.
S’estableixen com a causes de resolució contractual les regulades a l’article 211 de la
LCSP.
En tot cas, davant la resolució del contracte per causa imputable al contractista s’estarà al
que disposa l’article 213 de la LCSP, en quant a la indemnització de danys i perjudicis a
favor de la Fundació Fira de Girona.

Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà
al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
Clàusula 16. Prerrogatives de la Fundació, Recursos i Jurisdicció
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions previstes a
l’article 44.1 de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 17. Règim jurídic
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel plec de
prescripcions tècniques i, a més:
1) Pel que fa a la preparació i a l’adjudicació del contracte:
‐

Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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.

‐

Pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

‐

Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

‐

Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

‐

Pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons l’ordre de prelació que sigui
aplicable.

‐

Supletòriament, per la resta de normes de Dret Administratiu.

‐

En el seu defecte, per les normes de Dret Privat.

2) Pel que fa als efectes i l’extinció del contracte:
‐

En tot allò en què la Llei 9/2017 no sigui d’obligat compliment, per les normes de
Dret Privat.

Corali
Cunyat
Badosa

Firmado digitalmente por Corali
Cunyat Badosa
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Corali Cunyat Badosa, o=Fund.
Fira de Girona, ou=Direccio,
email=ccunyat@firagirona.com,
c=<n
Fecha: 2019.06.14 12:28:12 +02'00'

Directora de la Fundació Fira de Girona
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm.
........................................,
amb
la
següent
adreça
de
correu
electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ...................
..............., núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de
l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP.
Opció 1 si s’admet la subcontractació:
Que no subcontractarà cap part de l’objecte contractual
Que subcontractarà part de l’objecte contractual a:

Nom de l’empresa que
subcontractarà

Part de l’objecte que
portarà a terme

% del preu del contracte
que percebrà

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent
coneixedors del mateix.
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA NO ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm.
........................................,
amb
la
següent
adreça
de
correu
electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ...................
..............., núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-

Que el firmant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta, que compta
amb la capacitat i les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i que no està
incursa en cap de les prohibicions per contractar en els termes de l’article 71 LCSP

-

Que es compromet a acreditar documentalment, davant l’Òrgan de Contractació, en
el cas de ser requerit, tots i cadascun dels extrems requerits per la LCSP i el plec,
amb anterioritat a l’adjudicació i en el termini conferit a l’efecte.

Què l’empresa licitadora que representa:
- Tipus d’empresa:
Que és una PIME
Que no és una PIME
- Opció si s’admet la subcontractació:
Que no subcontractarà cap part de l’objecte contractual
Que subcontractarà part de l’objecte contractual a:
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Nom de l’empresa que
subcontractarà

Part de l’objecte que
portarà a terme

% del preu del contracte
que percebrà

- Que l’empresa a la que representa té el següent nombre de treballadors:
Menys de 50 treballadors
50 o més treballadors i Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2%
siguin treballadors amb discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. O Compleix les mesures
alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de
treballadors amb discapacitat.
- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents
en matèria laboral i social.
- Que l'empresa a la qual representa:
Té més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a l'apartat
2 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.

Té a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni colꞏlectiu
aplicable, compleix amb l'establert a l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a
l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat en aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de
la
Llei
Orgànica
3/2007,
de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a
l'elaboració i implantació del pla d'igualtat.
- Que l'empresa a la qual representa autoritza a l'Administració contractant
perquè accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions
vigents, a través de les bases de dades d'altres Administracions Públiques
amb les quals hagi establert convenis.
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- Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectuar les notificacions,
conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la LCSP.

de

Per a empreses que conformen grup empresarial
Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................ es
presenta/en també a la present licitació.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent
coneixedors del mateix.
En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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Annex 3: MODEL D’OFERTA:
En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o
en representació de --------------------------------------), assabentat de la convocatòria de licitació
....... (núm. expedient ................) publicada en el Perfil del Contractant hi pren part en la
licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies del servei, obra, subministrament
per

un

preu

de________________

€

(lletra

i

xifres)

IVA

exclòs

(*),

més

________________________€ (lletra i xifres) en concepte d’IVA, calculat al tipus _____%, de
conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores del contracte, en el que s’integra
el plec de prescripcions tècniques, i que s’accepten en la seva integritat.
(*) Cal adjuntar la relació específica del material amb els preus unitaris descrits al PPTP.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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Annex 4: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o
en representació de --------------------------------------), assabentat de l’adjudicació a favor meu /
(o de l’empresa a la que represento) del contracte de ... ............ ( núm. expedient ................)
de data ........... , accepto plenament la adjudicació als efectes del previst a l’article 159.6.g) de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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