BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
CONTRACTACIÓ SUBJECTA A REGULACIÓ NO HARMONITZADA
CONTRACTE D’INGRESSOS
CONTRACTE RELATIU AL PATROCINI EN EXCLUSIVA DE L’ANELLA OLÍMPICA
PER MARCA D’AUTOMÒBIL

2016AO103ING (M.G)

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
CONTRACTE RELATIU AL PATROCINI EN EXCLUSIVA DE L’ANELLA OLÍMPICA
PER MARCA D’AUTOMÒBIL
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 121.000 EUROS (ABANS IVA) (inclou el
pressupost de licitació, més la possibilitat d’una pròrroga anual i un 10% per a
modificacions).
B.- PRESSUPOST MÍNIM DE LICITACIÓ: 55.000 EUROS (ABANS IVA).
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ:Un (1) any.
D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: No
E.- LLOC DE PRESTACIÓ: Instal·lacions de l’Anella Olímpica.
F.- GARANTIA PROVISIONAL: No Aplica
G.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import global d’adjudicació.
H- TERMINI DE GARANTIA: 6 mesos
I.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No
J.- ADMISSIBILITAT DE MILLORES: Sí, de conformitat amb el que s’estableix en
aquest Plec de Condicions
K.- PRÒRROGUES: Sí, possibilitat d’una pròrroga anual.
L.- LOTS: No
M.- REVISIÓ DE PREUS: No
N.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusula novena d’aquest Plec
O.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
Carrer Calàbria, 66, 08015 de Barcelona
Data: 20 de setembre de 2016 Hora: 10:00 hores
P.- OBERTURA DE PROPOSTES CONTINGUDES EN EL SOBRE 3
Lloc: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
Carrer Calàbria, 66, 08015 de Barcelona
Data: 21 de setembre de 2016 Hora: 14:00 hores
R.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica
S.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: No
T.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No
U- SUBCONTRACTACIÓ: Sí, amb els límits establerts en aquest Plec.

2016AO103ING (M.G)

1

V.- PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Sí, d’acord amb el que s’estableix al
Plec de Condicions
W.- SUBROGACIÓ DE PERSONAL: No
X.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS: Sí, de conformitat amb el que s’estableix en
el present Plec.
Y.- SIGNATURA DEL CONTRACTE
Els contractes derivats d’aquest procediment es signaran digitalment (signatura digital
nivell 4) a tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura
electrònica (en format targeta) per poder signar digitalment el contracte.
Z- PUBLICITAT D’INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA LICITACIÓ I SERVEI
D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS
LICITADORS:
S’informa a tots els interessats que tota la informació relacionada amb la licitació en el
seu estat “en procés de licitació” serà publicada al Perfil de Contractant, incloent, en
el cas de ser necessari, els aclariments pertinents.
En el cas de que els interessats vulguin rebre notificació de les novetats que es
publiquin en relació a la licitació hauran de subscriure’s a través del perfil del
contractant de la pagina web de BSM.
S’informa als licitadors que es posa a la seva disposició una adreça de correu
electrònic per atendre consultes: csanchez@bsmsa.cat i mgomezf@bsmsa.cat.
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CONTRACTE RELATIU AL PATROCINI EN EXCLUSIVA DE L’ANELLA OLÍMPICA
PER MARCA D’AUTOMOBIL
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
TIPUS DE CONTRACTE: DE NATURALESA
CONTRACTE NO NOMINAT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIÓ: NO HARMONITZADA

Codi de
contracte

2016AO103IN
G

Descripció
contracte

ESPECIAL

(INGRESSOS),

Contracte relatiu al patrocini en
exclusiva de l’Anella Olímpica
per marca d’automòbil.

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions
que regiran l'adjudicació, per part de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
(en endavant, BSMSA), del Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de l’Anella
olímpica per marca d’automòbil.
En particular les prestacions objecte del contracte són les següents:



Notorietat, imatge de marca i publicitat.
Presència exclusiva, comunicació, relacions
relacional.

públiques

i

màrqueting

Per patrocini, s’entén l’aportació econòmica que realitzarà el mitjà patrocinador
(adjudicatari) a BSM, com a gestora de les diferents instal·lacions objecte d’aquest
patrocini a canvi de les prestacions que es descriuen.
Les instal·lacions objecte de patrocini són les següents:
1.
2.
3.
4.

El Palau Sant Jordi
El Sant Jordi Club
L’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys
L’Esplanada de l’Anella Olímpica

A canvi d’aquesta contribució en concepte de patrocini, l’adjudicatari percebrà els
següents actius, valorants en 55.000.-€ (abans IVA).
Branding*:
•
•
•
•

Naming Right Club Gaudí, customització de la sala. (Sala VIP Palau Sant
Jordi).
Exposició de vehicle al Palau Sant Jordi / Esplanada per sampling
Senyalització publicitària del Parking VIP del Palau Sant Jordi (Parking M)
Publicitat a les 23 pantalles corporatives de BSM
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•
•
•
•
•
•
•
•

Anunci a les pantalles del Palau Sant Jordi (16 pantalles)
2 logotips a la corona publicitària del Estadi Olímpic
2 logotips a la corona publicitària del Palau Sant Jordi
Anunci a la megapantalla exterior Estadi Olímpic
Menció en el Plafó de Patrocinadors de l’Estadi Olímpic
Menció en el Plafó de Patrocinadors del Palau Sant Jordi
Presència del Logo a la web de l’Anella Olímpica
Mencions a les XXSS de l’Anella (mínim 4 mencions/any)

*Totes les despeses de producció i customització seran a càrrec de l’adjudicatari
Comunicació i BBDD:
•
•
•

E-mailing BBDD comercial de l’Anella Olímpica i BSM
Publi/Promo a tota la plantilla de BSM a través del Portal del Empleat (1.500
treballadors)
Anunci a la revista digital corporativa (3.000 empreses líderes)

Relacions Públiques:
•
•
•

6 entrades VIP (Llotja i parking reservat) per cada esdeveniment de l’Estadi
Olímpic.
6 entrades VIP (Llotja i parking reservat) per cada esdeveniment del Palau
Sant Jordi.
4 entrades per cada acte del Sant Jordi Club

Drets preferencials i accions especials:
•
•
•

1 cessió d’ús gratuïta/any d’un club per actes corporatiu
Condicions especials (10% de descompte) entrades Corporate: seients VIP
associats a determinats concerts amb un ventall de privilegis, com són:
entrada preferent, catering gourmet i obsequi personalitzat.
Condicions especials d’ús de les sales hospitality (20% de descompte). Sales
disponibles al Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club.

Les entrades pels patrocinadors ostenten els següents privilegis:
-

Aparcament reservat, depenent del recinte s’indicarà quin.
Accés preferent, sense cues i entrada a sala noble exclusiva de la instal·lació
en el cas del Palau Sant Jordi i Estadi.

En cas que un acte tingui més d’un dia d’activitat, les entrades seran valides per un
dels dies d’acte. Si és possible i sempre a criteri i decisió de BSM, correspondran a la
sessió inaugural. En el cas que un acte tingui més d’una sessió, es lliurarà un màxim
de 3 sessions del mateix dia de l’acte. Excepcionalment els actes per candidatura o
institucionals quedaran exclosos del Corporate.
Excepcionalment els actes en el que el format de l’esdeveniment sigui reduït,
l’empresa es reserva el dret de situar els seients en una altra ubicació.
2. BSM està subjecta a les disposicions del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant TRLCSP), relatives a la contractació no harmonitzada que
com poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables,
així com a les Instruccions Internes de Contractació (en endavant, IIC) que estan a
disposició dels licitadors al Perfil de Contractant de l’entitat a la següent pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
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https://www.bsmsa.cat/empresa/perfil-de-contractant/procediments/
Atès que aquest contracte té per objecte la obtenció d’ingressos per patrocini, es
tipifica de naturalesa especial, subjecte en qualsevol cas, a les IIC, essent un dels
contractes no nominats.
3. En el que es refereix a les fases d’execució i extinció del Contracte, aquest queda
subjecte al dret mercantil i privat i es regeix per aquest Plec, pel contracte i
documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació mercantil, civil i tota
aquella que li sigui aplicable.
En tot cas el contracte que signaran les parts tindrà, a tots els efectes, la consideració
de contracte privat.
4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació, efectes,
compliment i extinció del contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa
a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
5. El present Plec, els seus annexes, així com tota la documentació que integra
aquesta licitació, revestiran caràcter contractual. El contracte que signaran les parts
s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part
integrant del respectiu contracte.
6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la
present licitació, sense cap excepció o reserva.
7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars, el qual prevaldrà
sobre qualsevol altra norma.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals que l’integren, no eximirà a l’adjudicatari de l’obligació de
complir-los.
CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT, PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE
1.
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és el que figura
a l’apartat A del quadre de característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
Als efectes del seu càlcul s’ha tingut en compte el previst a l’article 88 del TRLCSP,
incloent qualsevol forma d’opció eventual, possibles pròrrogues i modificacions de
conformitat amb l’article 106 del TRLCSP.
En concret, en aquesta licitació, el valor estimat ascendeix a 121.000.-€ abans d’IVA.
2. El pressupost mínim de licitació és el que es determina a l’apartat B del quadre de
característiques, en el que s’indica com a partida independent l’Impost sobre el Valor
Afegit que haurà de suportar l’adjudicatari, en el cas de resultar la seva aplicació.
El pressupost de licitació del present procediment ascendeix a 55.000.-€ (abans IVA),
Els licitadors presentaran una oferta econòmica a l’alça en concepte de patrocini, és a
dir, un import pels actius que BSM ofereix.
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Els licitadors que presentin un import inferior al pressupost de licitació restaran
exclosos del procediment.
El pressupost mínim de licitació, amb tots els seus conceptes, inclou tots els factors
de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació
vigent corren per compte de l’adjudicatari.
3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, dins del qual
s’haurà d’indicar, com a partida independent, l’Impost Sobre el Valor Afegit que haurà
de suportar l’adjudicatari, en el cas de ser procedent.
4. Les despeses dels anuncis de licitació i d'adjudicació que es publiquin, en cas de
que així es faci i les de formalització del contracte, en el cas de que concorrin, aniran
a càrrec de l'adjudicatari.
5. En les proposicions presentades pels licitadors no s’entendran compresos a tots
els efectes els tributs de qualsevol tipus que gravin el contracte a executar, els quals
seran de càrrec de l’adjudicatari i, en particular, la pertinent quota de l'Impost sobre el
Valor Afegit, en el cas de ser procedent.
CLÀUSULA 3.- TERMINI DEL CONTRACTE
1.- El termini de vigència del contracte s’estableix en UN (1) ANY.
2.- Aquest contracte podrà prorrogar-se amb un màxim de d’UN (1) ANY mitjançant
comunicació fefaent dirigida al domicili designat per l’adjudicatari amb un període de
preavís de 60 dies naturals. En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de
contractació i serà obligatòria per a l’adjudicatari, d’acord amb allò previst a l’article 23
del TRLCSP.

CLÀUSULA
4.EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ,
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS
LICITADORS
El contracte de patrocini de referència s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord
amb les IIC i el què disposa el present Plec.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en
el seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La celebració d’aquest contracte
resulta necessària pel compliment i realització dels fins institucionals de BSMSA. En
particular, l’objectiu de BSM en relació les instal·lacions de l’Anella Olímpica és posarles a disposició dels ciutadans i ciutadanes en les millors condicions de qualitat,
confort i seguretat, i es considera que el patrocinador pot col·laborar a assolir aquesta
excel·lència per mitjà de les aportacions econòmiques que fa efectives a BSM.
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant, les empreses
interessades podran obtenir la documentació a través del Perfil de Contractant a la
pàgina web www.bsmsa.cat.
L'esmentada documentació inclou els següents documents:
- Aquest Plec de Condicions Particulars
- Contracte tipus
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- Annex resum d’actius Anella Olímpica 2016
- Llistat esdeveniments 2016
Responsable del contracte
BSM designarà a un responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les
facultats que se li atribueixin o a la persona en qui ell delegui.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat a
la pàgina web www.bsmsa.cat, començant en aquest moment, a comptar el termini de
licitació a tots els efectes.
CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Estan facultats per contractar amb BSMSA les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableix l’article 21 IIC, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de
contractar que es recullen a l’article 60 del TRLCSP i que acreditin la suficient
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
De conformitat amb l’article 26 de les IIC es podrà acreditar la solvència basant-se en
la solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica
dels vincles existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa
efectivament d’aquests mitjans.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els
requisits de l’article 23 de les IIC.
BSMSA pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin
temporalment a l’efecte.
Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta,
indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de
cadascun d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció
del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes,
assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris.
No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat
l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant BSMSA .
No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present
licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques relatives al 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 licitadores.
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que
les seves prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit
d’activitat que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin
pròpies.
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Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions es referiran al conjunt de les prestacions que es contracten, de tal
forma que no s'admetran ofertes parcials o d'execució de determinades partides del
pressupost.
Les proposicions es podran presentar a les dependències de BSMSA (l’horari de
recepció de la documentació serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, excepte
l’últim dia d’admissió de proposicions, que podran presentar-se fins a les 10 hores del
matí).
Així mateix, les proposicions es podran enviar per correu, dins del termini d’admissió,
amb els requisits previstos en aquesta clàusula.
Les proposicions es presentaran en les dates establertes al quadre resum del present
Plec i en l’anunci de licitació.
Les proposicions presentades fora del termini establert a l’anunci de licitació no seran
admeses sota cap concepte ni en cap circumstància.
Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin del present procediment o que de qualsevol
manera puguin afectar al licitador (annex 9A i 9B).
Els licitadors podran, d’acord amb el que s’estableix a l’article 146.d) del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, identificar, en el seu cas, una adreça de
correu electrònic com a mitjà preferent per tal de que se li practiquin les notificacions
relatives a aquest procediment.
Aquest sistema de notificació, a través del correu electrònic, haurà de permetre
acreditar la data i hora en la que es posi a disposició de l’interessat l’acte que ha de
ser notificat, així com l’accés al seu contingut, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics.
En cas de que el licitador no opti per aquest mitjà, haurà de facilitar un número de fax
en el qual se li puguin practicar totes les notificacions derivades d’aquest
procediment.
Per tal de donar compliment a la designació del mitjà de notificació, tots els licitadors
hauran de presentar el corresponent annex d’aquest Plec relatiu a la notificació.
2.
En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini indicat en
aquest Plec, els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la
tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci com a
data màxima per presentar proposta i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama,
telefax o correu electrònic dins del mateix dia en que s’ha fet la presentació a correus.
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Sense la concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per
BSMSA amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci.
L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlida si existeix constància de la
transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions
i si identifica fefaentment el remitent i al destinatari.
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de proposicions no hagués arribat la proposició anunciada i enviada per
correu a BSMSA aquesta no serà admesa en cap cas.
3. Les ofertes hauran de tenir un termini de validesa mínima de quatre (4) mesos,
comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions econòmiques.
4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el que es
preveu al present Plec i a les IIC.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure
cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions.
La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de
totes les proposicions que s’hagin presentat en aquest sentit.
5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades tindrà com efectes els
que s’estableix en el present Plec i en la normativa aplicable a aquest tipus de
contractació, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.

CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES
GENERALS
1. Les proposicions constaran de tres (3) sobres.
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la
licitació a la que es concorri, amb les dades de l’empresa (Nom/Denominació social,
CIF/NIF, domicili social, fax, telèfon, correu electrònic, web) i firmats pel licitador o
persona que el representi, assenyalant, així mateix, el lot o lots pels quals es licita, si
és el cas.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut,
enunciat numèricament. Un dels sobres contindrà la totalitat dels documents als que
refereix l’article 53 de les IIC o bé una declaració responsable del licitador juntament
amb els annexos d’aquest Plec a partir del número 6, indicant que compleix les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració, en els termes
establerts en aquest Plec de condicions i d’acord amb el que s’estableix a l’article 44
de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització i els altres dos, respectivament, la proposta tècnica i l’econòmica,
ajustant-se aquesta última al model que figura com a Annex al Plec.
2. El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i
legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals o còpia. En cas de no disposar de les condicions indicades, es podran
presentar fotocòpies dels documents originals.
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3. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar
l'oferta.
4. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre
prohibicions de contractar.
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ
9.1.- Sobre núm. 1 (tancat)
Títol: Documentació General – Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de
l’Anella Olímpica per marca d’automòbil
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen:
Contingut:
9.1.1 Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria
la presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi,
i del número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
En el cas d’emprenedors de responsabilitat limitada, es farà constar aquesta
especificitat, a través de la corresponent inscripció al Registre Mercantil.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de
l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el
Registre Mercantil i/o inscripció a altres registres de societats professionals que
correspongui, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació que li sigui
aplicable.
Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant
l’aportació de 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) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal
aportar:
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
d) Document que acrediti la inscripció al Registre de Licitadors, si se’n disposa.
D’acord amb el que estableix la Disposició transitòria del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, la inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya,
els licitadors poden substituir el lliurament material de la documentació que acredita
els punts que s’assenyalen a continuació, per l’aportació d’un document en el que
apareguin impreses totes les dades que, en relació al licitador en concret, consten a
la web del Registre de licitadors, i que, en tot cas, haurà d’incloure les següents:
1. La personalitat jurídica
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2.
3.
4.
5.

Objecte social
El pagament de l’ Impost d’Activitats Econòmiques
La seva representació
La declaració responsable de no trobar-se en circumstància de prohibició de
contractar i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

No serà vàlida, a aquests efectes, la mera aportació del certificat d’inscripció registral
emès pel cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, essent indispensable aportar el document imprès on consti la
documentació que s’hi ha presentat.
Així mateix, haurà d’ adjuntar-se la declaració responsable de la vigència de les
dades que aquell document imprès inclou.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial; l’alta en l’ Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament
o, si escau, la declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual
no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar
que estableix l’article 60 del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’
impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat
Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació
que figurin en l’ esmentat Registre.
e) Els que acrediten la corresponent solvència tècnica, professional, econòmica i
financera o classificació assenyalades en aquest Plec.
f) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la
Comunitat Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha
d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la
legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració
jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord
amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
g) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat
anterior s'ha d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya en l’estat corresponent o de la Oficina Consular en l’àmbit territorial de la
qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que disposa l’apartat tercer de
l’article 72.2 del TRLCSP.
h) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que
calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació
al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant BSM.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, en
qualsevol cas i sense cap excepció, indicar en document separat els noms i
circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació de cadascun
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d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la
seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar
en més d’una agrupació o unió d’empresaris.
9.1.2 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà per cadascun
dels mitjans següents:
El licitador haurà de presentar una relació dels patrocinis similars als de
l’objecte del contracte que referit a l’any de major execució dels últims cinc (5)
anys haurà de ser com a mínim d’import igual o superior a 55.000.-€.
Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel
client on constin les següents dades:
i.
ii.
iii.
iv.

Import dels treballs
Objecte contractual
Nom del client
Any d’execució

La solvència econòmica i financera s’acreditarà pel mitjà següent:
Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d’acreditar que
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, s’ha assolit un valor anual
de negocis de com a mínim 82.500.-€.
Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari,
per les dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels
empresaris individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats al Registre Mercantil.
9.1.3. Declaració responsable i documentació addicional
a) TOTS ELS LICITADORS hauran de presentar una declaració relativa a no trobarse incorregut en les prohibicions per contractar amb l'Administració assenyalades a
l’article 60 del TRLCSP (Annex 1A)
Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya i amb la Seguretat Social imposades per la legislació vigent, sense
perjudici de que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, abans
de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual s’hagi de fer aquesta.
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
una autoritat judicial.
A tal efecte, s’annexa amb el número 1A un model de declaració.
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En aquesta declaració es farà constar que el licitador accepta que aquest Plec de
Condicions i la documentació que forma part de la licitació té caràcter contractual.
b) TOTS ELS LICITADORS hauran de presentar una declaració responsable de no
haver estat adjudicatària o haver participat en l’elaboració de les especificitats
tècniques o en els documents preparatoris del contracte, ni ésser empresa vinculada
a elles en el sentit que estableix el TRLSCP, ni que l’empresa ha participat en
l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del
contracte.
c) TOTS ELS LICITADORS hauran de presentar una declaració sobre la seva
pertinença o no a un grup empresarial: Als efectes de determinar el caràcter anormal
o desproporcionat de les ofertes, tots els licitadors hauran de presentar una
declaració en la que manifestin si pertanyen o no a algun grup de societats i en cas
afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen aquest grup de societats.
S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en
qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.
d) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses
estrangeres, hauran de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que
directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense
perjudici de la submissió a arbitratge prevista, en el seu cas, al Contracte tipus.
e) Compromís relatiu a la documentació corresponent a la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals (Annex 6)
Els licitadors presentaran un compromís en el que declarin que en cas de resultar
adjudicatari, d’aportar en el termini d’un mes des de la comunicació de l’adjudicació,
la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de Riscos Laborals. Annex 6.
f) Assegurança (Annex 7)
L’adjudicatari resta obligat a subscriure amb una companyia solvent una pòlissa
d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del contracte amb
un límit mínim de 100.000.-€.
A tal efecte, presentarà el compromís corresponent, d’acord amb el model que consta
com annex.
g) Declaració Responsable Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals( Annex 8)
Els licitadors presentaran una declaració responsable relativa al compliment del que
estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, de conformitat amb l’annex 8.
h) Notificacions (annex 9)
Tots els licitadors presentaran una declaració en la que assenyalin quin és el mitjà de
notificació fefaent a efectes d’aquesta licitació, en relació a qualsevol comunicació
que BSM hagi de realitzar.
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A aquest efecte, hauran de presentar UN DELS DOS ANNEXOS que s’adjunten (o bé
el que identifiquen com a mitjà de notificacions fefaent un número de fax o bé el que
identifiquen com a mitjà de comunicació fefaent una adreça de correu electrònic).
i) Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat.
En el seu cas, els licitadors i si ho compleixen, presentaran la documentació
acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de
treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures
alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.
Així mateix, si és el cas, documentació acreditativa conforme l’empresari disposa d’un
pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
j) Subcontractistes
En aquest contracte es permet la subcontractació, en compliment del que estableix el
TRLCSP i amb l’autorització de BSM, d’acord amb el que s’especifica a la clàusula
corresponent.
En el cas de conèixer quina serà la part del contracte a subcontractar, el licitador
haurà de presentar una relació del subcontractistes, indicant en el seu cas,
denominació social, NIF, domicili social, telèfon i correu electrònic de contacte,
prestació que es subcontracta, i percentatge, en relació a la totalitat de la prestació.
En cas de no conèixer la part que té previst subcontractar, si el licitador esdevé
adjudicatari, haurà de seguir-se el procediment establert al TRLCSP.
k) Autorització per la consulta de dades (Annex 10)
Els licitadors podran autoritzar a BSM per tal de que pugui formular la consulta de
dades registrals, de Seguretat Social, Hisenda, etc, relacionades amb la finalitat
d’aquesta licitació, en el marc del Conveni d’Interoperabilitat entre Administracions al
que està adherit BSM, a tal efecte, presentaran l’annex 10, degudament omplert.
l) Compromís de devolució de la documentació (Annex 11)
TOTS els licitadors presentaran l’annex 11 amb el compromís de devolució de la
documentació.
9.1.4.Presentació d’una declaració responsable, en substitució de la documentació
que s’ha d’incorporar al sobre 1 (Annex 1B)
D’acord amb el que s’estableix a l’article 44 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva internacionalització, l’aportació inicial de tota la
documentació que s’ha de contenir en el sobre 1 podrà ser substituïda per una
declaració responsable del licitador, en la qual indiqui que compleix les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que
consta en aquest Plec com a Annex 1B.
En aquesta declaració es farà constar que es compleix amb les condicions indicades
en la data de finalització del termini de presentació de propostes.
La incorporació al sobre 1 d’aquesta declaració eximeix al licitador de presentar la
documentació indicada a les clàusules 9 del present Plec.
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En aquests casos, BSM podrà recavar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de
la proposta d’adjudicació, que el licitador aporti la documentació acreditativa del
compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.
En el cas de que no sigui atès en temps i forma el requeriment de documentació
indicat al paràgraf anterior, la proposta del licitador podrà ser exclosa del
procediment. Així mateix, la documentació presentada en relació a aquest apartat
haurà de tenir validesa o estar en vigor com a mínim des de la data de finalització del
termini per presentar proposta.
Així mateix, en el cas de que el licitador incorri en falsedat en aquesta declaració
responsable, apart dels efectes indicats anteriorment en relació a l’exclusió del
procediment, BSM podrà incoar i tramitar un expedient de prohibició de contractar
amb aquesta entitat, d’acord amb el que s’especifica en el seu protocol de
procediments per incompliments.
9.2.- Sobre núm. 2 (tancat)
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2, i que es relaciona a
continuació, es presentaran en suport paper, signats tots ells pel licitador i també en
suport informàtic (proposta escannejada i en pdf).
9.2.1. PROPOSTA TÈCNICA
Títol: Proposta Tècnica - Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de l’Anella
Olímpica per marca d’automòbil.
La proposta tècnica haurà de contenir com a mínim la següent documentació:
1.- Pla de màrqueting
Els licitadors presentaran una proposta de màrqueting i comercial en la que
desenvolupin l’estratègia a seguir per tal de generar un major volum d’ingressos per a
les instal·lacions en relació a la venda dels productes específics de l’Anella Olímpica.
Aquest pla es diferenciarà per centres, adequant-lo a les tipologies de cadascun i
adaptant-lo a les característiques dels esdeveniments que cadascuna acull.
Aquest pla tindrà com objectiu maximitzar el ressò de cadascuna d’aquestes
instal·lacions, d’acord amb el públic que abasta i al qual dirigeix la celebració dels
seus actes/espectacles.
Com a públic s’entén tant els assistents als actes que tenen lloc a les diferents
instal·lacions com els promotors o empreses organitzadores dels actes.
Així mateix, el pla de màrqueting podrà incorporar una proposta destinada a atraure
promotors perquè concertin acords i contractes de cessió d’ús de les instal·lacions
per tal de que en les mateixes es celebrin actes dels quals ells facin la promoció.
Aquest pla es diferenciarà per centres, adequant-lo a les tipologies de cadascun i
adaptant-lo a les característiques dels esdeveniments que cadascuna acull.
2- Pla de comunicació
Els licitadors presentaran un pla de comunicació específic per donar a conèixer
l’associació de marques entre l’Adjudicatari i l’Anella Olímpica.
2- Proposta de millores
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Els licitadors presentaran una proposta en la qual detallin quines millores, sense cost
addicional per BSM, incorporaran en el contracte en relació a les prescripcions
mínimes descrites, en aquest sentit, es podran presentar ofertes relacionades amb
els següents aspectes:



Organització d’actes corporatius a la instal·lació (presentació de nous models,
actes privats, convencions).
Aportar un vehicle (de gamma baixa) per ús personal de l’Anella Olímpica
(amb assegurança a tot risc).

La proposta tècnica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a l’annex núm. 5.
9.2.3.- Els licitadors podran presentar qualssevol dades o informes que s’estimin
d’interès per a una adequada apreciació de la proposta.
9.3.- Sobre núm. 3 (tancat)
Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi.
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a
continuació, es presentaran en suport paper, signats tots ells pel licitador, i també en
suport informàtic de forma escanejada (format pdf) en un únic arxiu.
Títol: Proposta Econòmica - Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de
l’Anella Olímpica per marca d’automòbil
Contingut:
9.3.1.- Els licitadors presentaran una proposta d’acord amb el model que consta com
a annex núm. 3 d’aquest plec:
Els licitadors hauran de presentar una proposta pels següents conceptes:


Els licitadors presentaran una oferta a l’alça en valor absoluts i màxim dos
decimals (abans IVA) en concepte de patrocini, és a dir, pels actius que BSM
posa a disposició.

Els licitadors que presentin un oferta inferiors al pressupost de licitació detallat,
resultaran exclosos del procediment.
En els preus proposats no estarà inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit vigent, el qual
s’afegirà en el contracte, al tipus legal aplicable, en el cas de correspondre. En el preu
ofert estaran incloses totes les despeses, arbitris i taxes necessàries que s’originin
amb motiu de l’execució del contracte, les quals seran a càrrec de l’adjudicatari.
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
9.3.2.- La proposta econòmica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a
l’annex núm. 5.
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades,
d’acord amb tot allò que s’esmenta i formula a l’annex núm. 5.
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L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses
a licitació. No obstant l’anterior, BSMSA podrà deixar sense efecte el procediment de
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les
necessitats que busca satisfer el contracte, podent, igualment, desistir o renunciar a
la licitació, abans de l’adjudicació, per motius d’interès públic degudament motivats a
l’expedient.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la
proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà
que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.
Les resolucions seran motivades i, excepte que la resolució de l’Òrgan de
Contractació sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de contractació o es basi
en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts en la
proposta de la Mesa.
CLÀUSULA 11.- ÒRGANS D’ASSISTÈNCIA A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Previ anàlisi dels informes tècnics que s’escaiguin, la Mesa de Contractació serà
l’encarregada de formular la proposta d’adjudicació, que elevarà a l’òrgan de
contractació:
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
-

Sr. Ignasi Armengol Villà, Director General de Barcelona de Serveis Municipals,
S.A., qui actua com a President.
Sra. Anna Xicoy Cruells, Sots-directora General d’Operacions de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A, qui actua com a vocal.
Sr. Pedro Blázquez López, Sots-Director General Econòmic i Financer de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A, qui actua com a vocal.
Sra. Maria Luisa Clares Martínez, Directora Corporativa de Persones,
Organització i Responsabilitat Social Corporativa de Barcelona de Serveis
Municipals, S. A., qui actua com a vocal.
Sra. Rosa Ortiz Gimeno, Directora de la Divisió Anella Olímpica – Parc de
Montjuïc de Barcelona de Serveis Municipals, S.A, qui actua com a vocal.
Sr. Antoni Roig Alegre, Director de la Divisió d’Aparcaments de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A, qui actua com a vocal.
Sr. Josep Mª Deulofeu Fontanillas, Director de la Divisió de Transports de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A, qui actua com a vocal.
Sr. Jaume Bordell Sarró, Director Corporatiu de Sistemes de la Informació de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sr. Miquel Trepat Celis, Director de Governança i Transparència de Barcelona de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sr. Anton Mª Claret Montull Pujol, Director de la Divisió Serveis Tècnics de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sra. Laura Agüera González, Directora de la Divisió d’Atenció al Client de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sra. Conxita Prunera Farré, Directora de Control de Gestió de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sr. Gabriel López Lardíes, Director d’Administració de Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
Sra. Carme Lanuza Ortiz, Directora de la Divisió Parc Zoològic de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A., qui actua com a vocal.
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-

Sr. Jordi Valmaña i Corbella, Director General de Cementiris de Barcelona, S.A.,
qui actua com a vocal.

La Sra. Mercè Piñol Arnal, Directora Corporativa de l’Assessoria Jurídica i Cap de
Contractació i compres de Barcelona de Serveis Municipals SA, qui actua com a
Secretària o persona en qui delegui.
Així mateix, la Mesa de contractació estarà assistida per una Unitat Tècnica del
contracte que l’assessorarà en aquelles funcions que la Mesa estableixi.
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
Presidenta:

Vocal:

Vocal:

Sra. Rosa Ortiz Gimeno, Directora Direcció Corporativa de la Divisió
Anella Olímpica de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona
en qui delegui.
Sra. Elvira Eguizabal Ramírez, Cap Unitat Operativa Màrqueting i
Comercial de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., qui actua com a
vocal, o persona en qui delegui.
Sra. Gemma Ferrús Guasch, Cap Unitat Marketing, Comercial i At.
Client Anella Olímpica o persona en qui delegui.

Secretària: Sra. Mercè Piñol Arnal, Assessora Jurídica de la Sots Direcció
d’Operacions i Cap Unitat Contractació, qui actuarà com a Secretaria de la Mesa de
Contractació.
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
1.
Finalitzat el termini establert al present Plec i a l’anunci per la presentació
d’ofertes, es procedirà a l’obertura del sobre número 1 de les ofertes rebudes dintre
del termini als efectes de verificar que continguin la documentació acreditativa de la
capacitat i solvència per contractar i l’aportació de la documentació exigida i de
qualificar la validesa formal de la mateixa o bé contingui la declaració relativa a les
garanties d’aquella contractació, d’acord amb el que s’estableix en aquest Plec i a
l’article 44 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre.
2.

Supòsit en el que es lliuri tot el contingut del sobre 1

Revisada la documentació continguda en el sobre 1, si s’escau, es comunicarà als
licitadors (verbalment i per mitjà alternatiu que garanteixi la notificació) l’existència de
defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin
presentar l’oportuna esmena.
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de
la data de la referida comunicació.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors
que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini
atorgat.
A més, la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el seu cas, podrà sol·licitar del
licitador aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li per a la
presentació d’altres complementaris, el que haurà de ser complimentat davant la
Mesa de Contractació en el termini de cinc dies naturals.
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3.
Supòsit en el qual el licitador opti per presentar una declaració acreditativa
conforme el que disposa l’Annex 2
En aquest cas, la presentació de la declaració responsable no eximeix al licitador de
l’obligació d’estar en possessió de tots els requisits exigits en el Plec en relació a
l’acreditació dels criteris de solvència tècnica/ professional i econòmica com a màxim
en la data de finalització per presentar propostes.
Així mateix, els licitadors que optin per aquesta opció quedaran obligats a justificar
estar en possessió de tots els documents i requisits exigits en el Plec i que han de ser
incorporats en el sobre 1 en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació.
En aquest cas, hauran d’atendre en temps i forma el requeriment que als efectes
realitzi BSM.
En el cas de que el licitador no atengui el requeriment d’aportació de documentació
en les condicions que als efectes li indiqui BSM o bé no pugui acreditar estar en
disposició dels documents o complir amb els requeriments que s’exigeixen en el Plec
en relació als criteris de solvència tècnica/professional i econòmica, el licitador serà
exclòs del procediment.
4. En el cas de que el licitador opti per la presentació de tota la documentació que
s’ha de contenir al sobre 1, serà causa d’exclusió del procediment de licitació la
manca de presentació d'algun dels documents que s'han d'incloure en la
documentació general de l'oferta (sobre núm. 1), excepte que sigui considerada
esmenable per la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el seu cas.
Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o
omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar
l’oportuna esmena.
No es considerarà defecte esmenable la manca de presentació de la garantia ni la
presentació de la mateixa per un mitjà diferent als previstos en aquest Plec, Es
consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors
que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini
atorgat.
A més, la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el seu cas, podrà sol·licitar del
licitador aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-li per a la
presentació d’altres complementaris, el que haurà de ser complimentat davant la
Mesa de Contractació en el termini màxim de cinc dies.
Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun
dels documents que s'han d'incloure en la documentació general de l'oferta (sobre
núm. 1), llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació o la
Unitat Tècnica, en el seu cas.
5. La Mesa de Contractació, o la Unitat Tècnica, en el seu cas, en el lloc, data i hora
assenyalats a l’anunci corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris
admesos a la licitació, els exclosos i la causa d’exclusió del procediment de licitació,
procedint-se també en dit acte públic a l’obertura de les proposicions econòmiques.
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Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran
fora del procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Abans de l’obertura de la primera proposició econòmica es convidarà als licitadors
assistents a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions
que estimin necessàries, procedint-se per la Mesa de contractació o, en el seu cas,
per la Unitat Tècnica, als aclariments i respostes oportunes, però sense que en
aquest moment la Mesa o Unitat Tècnica es pugui fer càrrec de documents que no
haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o
subsanació de defectes o omissions.
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació
incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el
seu cas, indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.
Un cop revisada la documentació i verificat que la documentació administrativa
presentada és vàlida o conté defectes que es consideren esmenables, es podrà
procedir, en acte no públic, a l’obertura de les propostes tècniques presentades pels
empresaris admesos a licitació i contingudes en els respectius sobres número 2.
En aquest acte la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el seu cas, podrà
excloure les proposicions que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec i
documentació que conforma la licitació.
Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació, amb els
informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels
licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració.
En el cas de que el licitador hagi presentat la declaració responsable relativa al
contingut del sobre 1 i no hagi estat requerida prèviament per aportar aquesta
documentació, en aquest moment serà requerit per l’aportació de tota la
documentació que ha de ser continguda en el sobre 1, i un cop validada procedirà a
realitzar la proposta d’adjudicació.
CLÀUSULA 13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada que
notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de
l’entitat.
L’adjudicació s’haurà de produir dins un termini màxim de 4 mesos a comptar des del
següent de l’obertura de les proposicions
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses
sense obrir, seran arxivades. Formalitzat el contracte la documentació presentada
quedarà a disposició dels interessats.
3. BSM es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions
o requeriments que BSM. pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de
completar-les o homogeneïtzar-les.
L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà motivadament sobre l’adjudicació,
adjudicant el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de
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manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les
necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al
procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a
l’expedient.
4. La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als
criteris d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja
una oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la
indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses
admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la
resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de
l’informe tècnic de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els
motius de la resolució.
5. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls
retorni o cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització.
6. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la
seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al
Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la
pròrroga.
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per una quantitat corresponent
al 5% de l’import adjudicació, abans de la formalització del Contracte, podent-se
presentar la mateixa en les formes establertes al present Plec per a les garanties
provisionals.
En cas de formalitzar-se la garantia a través d’un aval bancari, el mateix s’haurà de
formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex núm. 4A d’aquest Plec i l’avalista
haurà de complir els requisits legalment exigibles.
En cas de formalitzar-se la garantia a través d’un contracte d’assegurança de caució,
s’haurà de celebrar en la forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixen,
amb entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de
l’assegurança de caució, essent necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent òrgan de contractació de BSMSA.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es
concretarà en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 4B d’aquest
Plec i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits els requisits
legalment exigibles.
L’adjudicatari haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini
indicat per BSMSA.
Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol
circumstància, el preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es
reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la
deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment.
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La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït
el venciment del termini de garantia de cadascun dels contractes i complert
satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables a
l’adjudicatari.
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se
per les parts, en el termini indicat per BSM.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a aportar la
següent documentació:
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al
objecte del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no
exemptes de l’esmentat Impost.
b) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària.
c) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
d) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
e) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
f) Garantia definitiva, segons model del plec i intervingut per fedatari públic (5%
de l’import d’adjudicació).
g) Certificat de la pòlissa d’assegurances Responsabilitat Civil: per un import
mínim de 100.000.-€.
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini
assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit
d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals.
En aquest supòsit es confiscarà la garantia i l’entitat podrà exigir la indemnització pels
danys i perjudicis causats.
En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta
econòmicament més avantatjosa.
4.- En cas de que el contracte fos adjudicat a una 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 i la representació, si s’escau.
5.- El Contracte es formalitzarà d'acord amb el model que s'adjunta a aquest Plec.
6. Especificitats en relació a les notificacions derivades d’aquest procediment

2016AO103ING (M.G)

22

La notificació es farà per mail o bé per fax, d’acord amb la declaració que als efectes
presenti el licitador, amb el model que als efectes s’annexa a aquest Plec.
Els licitadors només presentaran UN DELS DOS MODELS, de tal forma que hauran
d’optar per una de les dues formes de notificació indicades en els models (via mail o
via fax).
El mitjà que esculli el licitador per tal de que se li practiquin totes les notificacions
relatives a aquest procediment complirà amb els requisits de deixar constància per
part del destinatari de la seva recepció, en el termes establerts a l’article 28 de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

CLÀUSULA 16.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
En el present contracte resta prohibida la cessió contractual.
CLÀUSULA 17.- SUBCONTRACTACIÓ
1. L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte i
amb observança dels requisits establerts al TRLCSP i en aquest plec
2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels contractistes als que s’hagi d’encomanar la seva realització.
3. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’ oferta, per celebrar-se amb
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts
de la prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que
transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les
justificacions a les quals fa referència l’apartat Tercer d’aquesta clàusula, llevat que
amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre que BSM, no
hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos.
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat
identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.
Amb responsabilitat de l’adjudicatari, els subcontractes podran concloure’s sense
necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és
necessària per atendre a una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de
mesures urgents i així es justifica suficientment.
4. Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran
excedir del 60 % de l’import d’adjudicació.
Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en compte els subcontractes
conclosos amb empreses vinculades a l’adjudicatari principal, entenent-se per tals les
que es troben en alguns dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
5. La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així
com la falta d’acreditació de l’aptitud del contractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació,
podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una penalització de fins
al 50% de l’import del subcontracte.
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6. Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’adjudicatari principal que
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant BSM, de
conformitat estricta als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del
contracte.
7. En cap cas podrà concertar-se l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per a contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun
dels supòsits de l’article 60 TRLCSP.
8. L’adjudicatari haurà d’informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
9. El pagament a subcontractistes i subministradors haurà de fer-se complint les
condicions contemplades a l’article 228 del TRLCSP.
CLÀUSULA 18.- PROTECCIÓ DE DADES
1. En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el qual es regula el dret
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, es deixa constància del següents extrems:
La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les
persones interessades / afectades per facilitar la referida informació a BSM amb la
finalitat de licitar en el present procediment.
La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines de BSMSA, ubicades al Carrer Calabria 66, 5a planta de
Barcelona (08015) i serà tractada per BSMSA per la qualificació, valoració i
comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats
establertes a la normativa de contractació del sector públic que sigui d’aplicació a
BSMSA.
Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia BSMSA, l’Ajuntament de
Barcelona, si s’escau, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o
aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la
mateixa.
La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a BSMSA a tractar la referida documentació i informació en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a BSMSA, com entitat responsable del tractament, a
l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional
d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti
el dret.
2 Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una
declaració responsable.
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3. L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
4. La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés
l’adjudicatari amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte,
que corresponen a BSMSA responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la
resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.
5. D’acord amb la Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran al fitxer “tercers de Barcelona de Serveis Municipals” amb la finalitat de
gestionar la contractació de BSMSA. Les dades (identificatives i de contacte) només
seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat
“Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar
aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos son el registre de
les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdors dels òrgans
de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les
seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit
el vostre consentiment en els tractaments de les vostres dades per les finalitats
indicades.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer
de Tercers presentant un escrit a BSMSA, carrer Calàbria, 66, 08015 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretari Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia 19 08007 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
CLÀUSULA 19.- CONFIDENCIALITAT
1. L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el
mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal.
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de un any,
comptats a partir de la finalització del contracte.
2. Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o
informació que consideri confidencial de la seva oferta.
CLÀUSULA 20.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Per tal de fer front a les possibles modificacions d’aquest contracte, s’ha addicionat
un deu (10) per cent (%) al valor estimat del contracte, de conformitat a allò establert
a l’article 88 del TRLCSP.
Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 106 del TRLCSP, són les que es
detallen a continuació:
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El present contracte podrà modificar-se durant la vigència del mateix per
ampliació o reducció del número d’instal·lacions/punts a patrocinar.

L’import del conjunt de les possibles modificacions del contracte no podran excedir en
tot cas, del deu per cent (10%) de l’import d’adjudicació.
En el cas de que sigui acordada la modificació del contracte el procediment a seguir
serà el que es detalla a continuació.
La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà acordada per l’òrgan
de contractació de BSM i notificada a l’adjudicatari en un termini de deu dies, en la
qual es requerirà al mateix per tal de que reajusti la garantia definitiva i aporti la
documentació necessària per la signatura del contracte.
Amb caràcter previ, es donarà audiència a l’adjudicatari en la qual s’informarà de les
condicions de la modificació.
En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar el contracte de
referència, de conformitat amb allò establert en el Contracte, sense dret a
indemnització i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels
treballs o suspendre’ls.
Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb el preu ofertat per
l’adjudicatari.
Per la resta de modificacions, el Contracte se subjectarà allò previst a l’article 106 del
TRLCSP.
CLÀUSULA 21.- RÈGIM JURIDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
El contracte que s’adjudiqui en virtut d’aquest procediment de licitació tindrà caràcter
privat, essent un contracte de naturalesa mercantil.
En tot cas la jurisdicció competent per resoldre qualsevol qüestió plantejada en
relació a l’execució del contracte serà la mercantil i els jutjats competents, els de la
ciutat de Barcelona.
VALIDACIÓ JURÍDICA DE L’EXPEDIENT
Es fa constar que tota la documentació que integra la licitació ha estat validada
jurídicament per l’Assessoria Jurídica de la Sots Direcció d’Operacions de BSM amb
caràcter previ a la seva licitació.
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ANNEX NÚM. 1A
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors, en relació a la licitació corresponent a ______________________,

Qui signa, ………………………., amb NIF_________, actuant en nom i representació
de _________, amb CIF _____ i domicili a _________, en la seva condició de
__________-declara:
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60
del TRLCSP.
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Barcelona.
5.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
6.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
7.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present plec té
caràcter contractual.
8.- Que disposa de la solvència tècnica, professional i econòmica exigida en el
present procediment, aportant en tot cas els documents acreditatius que corresponen
segons aquest Plec, i que es detallen a continuació:
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………
Signatura
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ANNEX NÚM. 1B
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors, en relació a la licitació corresponent a ______________________,

Qui signa, ………………………., amb NIF_________, actuant en nom i representació
de _________, amb CIF _____ i domicili a _________, en la seva condició de
__________-declara:
1.- Que en relació a la licitació per l’adjudicació del contracte ________________,
declara que compleix, en la data de signatura d’aquesta declaració, amb totes les
condicions exigides per contractar amb Barcelona de Serveis Municipals, SA i, en
concret, les que s’especifiquen a la clàusula novena del Plec de Condicions
Particulars.
2.- Es compromet a aportar tota la documentació acreditativa de les condicions
exigides per contractar amb Barcelona de Serveis Municipals, SA i, en concret, les
que s’especifiquen a la clàusula novena del Plec de Condicions Particulars en el
termini que als efectes li notifiqui Barcelona de Serveis Municipals, SA.
3.- Que coneix i accepta que en el cas de que sigui requerit per l’aportació de la
documentació indicada anteriorment i no atengui en temps i forma aquell requeriment,
podrà ser exclòs del procediment.
I en prova de conformitat, signa a continuació:
Signatura
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ANNEX NÚM. 2A (NO APLICA)
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat
de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en
qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder
atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................,
número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament
subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de ......................................... en
interès i benefici de BSMSA i fins a la suma de EUROS (…% del pressupost de
licitació), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la
participació i possible adjudicació, del contracte de “................................”.
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal
renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el
seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga
conjuntament i solidàriament amb l'empresa.......................................... fins al termini
de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins a la l’adjudicació definitiva del Contracte en el
cas que l'avalat fos l'adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins
a la concurrència de la xifra fiançada (…% del pressupost de licitació) s'expressi en el
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es
manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que
aquests fossin.
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ANNEX NÚM. 2.B (NO APLICA)
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
PROVISIONAL
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat
de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
.................................................................................................
(en
endavant,
assegurador),
amb
domicili
a
.......................................,
carrer
......................................................................., i CIF ................................, degudament
representat pel senyor ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................,
en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de BSMSA en endavant
l’assegurada, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de
licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en
la
licitació
..............................
i
possible
adjudicació
del
contracte
…………………………………………………………………….. .
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin
correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
de XXXXXXXXXX i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels
vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de la
proposició que, en relació amb el procediment abans assenyalat, l’assegurat
presentarà a BSMSA o fins a l’adjudicació definitiva del Contracte en el cas que
l’assegurat fos l’adjudicatari.
A .........................................,
............Signatura

el

.................

de

...........................................

de
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ANNEX NÚM. 3
PROPOSTA ECONÒMICA
El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________………………………., assabentat de l’anunci publicat al perfil del
contractant de BSM i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació
del contracte _____________________, es compromet en nom (propi o de l’empresa
que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats requisits i
condicions que consten a la documentació que forma part d’aquesta licitació pels
imports que es detallen a continuació:
A) L’import a l’alça en valor absoluts i màxim dos decimals (abans IVA) en
concepte de patrocini :
____________.-€/abans IVA, per dos anys de contracte, a raó de
___________--.- €/anuals (ABANS IVA).

El termini de validesa d’aquesta oferta és de 4 mesos, comptats a partir de la data
d’obertura del sobre 3 en acte públic.
NOTA: Els imports que superin el pressupost de licitació s’hauran d’abonar en
caràcter monetari.
Signatura
Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin una oferta
per import inferior al pressupost de licitació mínim en concepte de patrocini. Així
mateix restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin
explícitament al format del present annex, siguin incompletes, anòmales, continguin
esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les condicions per
valorar l'oferta o indueixin a error.
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ANNEX 4 A
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat
de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada
davant el Notari de ..............., D. ....................................... amb data ............., número
........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es
constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i benefici de
BSMSA i fins la suma de euros (…% de l'import del Contracte), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte de "....................................".

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser
d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació per BSMSA, del
contracte abans esmentat, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim,
dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de
la xifra fiançada de (…% de l'import del Contracte) EUROS s'expressi en el
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es
manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers,
qualssevol que aquests fossin.
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ANNEX NÚM 4B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat
de la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
.................................................................................................
(en
endavant,
assegurador),
amb
domicili
a
.......................................,
carrer
......................................................................., i CIF ................................, degudament
representat pel senyor ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de
..............................................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................,
en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de BSMSA, en endavant
l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de
licitació)..............., a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada
de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte de
"....................................".
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin
correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
de xxxxxxxxxxxx i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit
dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència
de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació per BSMSA del
contracte abans esmentat,
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
SignaturaAssegurador
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ANNEX NÚM. 5
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

OFERTA ECONÒMICA: Fins a 60 punts
Per tal de realitzar la valoració de l’oferta econòmica presentada pels licitadors,
s’aplicaran les fórmules matemàtiques que es detallen a continuació:
1.1.- Oferta relativa al patrocini de 0 a 60 punts
Aquest apartat es valorarà en funció de l’oferta efectuada, atorgant-se la màxima
puntuació a aquell licitador que oferti un major import (un import més elevat) i la resta
es valoraran proporcionalment, d’acord amb la següent fórmula:

OFERTA TÈCNICA: Fins a 40 punts
A. Pla de màrqueting................................................. de 0 a 15 punts
Es valorarà el Pla de màrqueting més adequat, destinat a incrementar el volum
d’ingressos de les diferents instal·lacions i amb major grau d’inversió per a aquestes,
per impulsar la venda dels productes de valor afegit que comercialitza l’Anella
Olímpica. Es valorarà especialment una proposta de difusió dels productes específics
de l’Anella Olímpica als mitjans de la marca, com BBDD, XXSS i suports d’exterior.
No es valorarà la informació que no sigui rellevant. Es donarà la millor puntuació, per
cada apartat, a la millor proposta, valorada d’acord amb els paràmetres especificats,
a la resta, se’ls puntuarà per comparació amb la millor proposta.
B. Pla de Comunicació....................................................................... de 0 a 15 punts
Es valorarà el Pla de Comunicació que exposi d’una manera més coherent, detallada
i idònia els mecanismes per a donar a conèixer l’associació de marques entre
l’Adjudicatari i l’Anella Olímpica i que ajudi a posicionar les instal·lacions de l’Anella
Olímpica entre el públic assistent a concerts i altres espectacles com a punt de
referència musical a Barcelona.
C. Proposta de millores .......................................................................
punts

de 0 a 10

Es donarà la millor puntuació a aquella proposta que presenti un major número de
millores de les condicions de la licitació i que tingui una incidència directa en el
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contracte de patrocini descrit. A la resta de licitadors se’ls valorarà proporcionalment.
No es podrà puntuació a aquelles millores que no incideixin directament en l’objecte
del contracte, tenint en compte els següents paràmetres:



Millores relatives a l’organització d’actes corporatius a la instal·lació...Fins a 5
punts.
Millores relatives a l’aportació d’un vehicle (de gamma baixa) per a ús del
personal de l’Anella Olímpica.......Fins a 5 punts

No es valorarà la informació que no sigui rellevant. Es donarà la màxima puntuació,
per cada apartat, a la millor proposta, valorada d’acord amb els paràmetres
especificats, a la resta, se’ls puntuarà per comparació amb la millor proposta.
PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts
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ANNEX NÚM. 6
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignant ______________, amb NIF __________, actuant en nom i
representació de la societat _____________, amb CIF __________ i domicili a
__________, en la seva condició de _____________ en relació a la licitació relativa a
____________________,

Declara que es compromet a que, en cas de resultar adjudicatari, aportarà abans de
la signatura del contracte i des de la comunicació de l’adjudicació, la documentació
exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos
Laborals.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 7
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignant ______________, amb NIF __________, actuant en nom i
representació de la societat _____________, amb CIF __________ i domicili a
__________, en la seva condició de _____________ en relació a la licitació relativa a
____________________,
Declara que es compromet a que, en cas de resultar adjudicatari, de subscriure i
mantenir en vigor al llarg de tota la durada del contracte, una pòlissa que cobreixi tots
els riscos que es puguin derivar de la seva execució per un import mínim de cent mil
euros, així com de lliurar a BSM una certificació de la companyia asseguradora en
relació a aquests extrems.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 8
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors, en relació a la licitació ___________________________,

El sotasignant ………………………., amb NIF __________, actuant en nom i
representació de la societat __________, amb CIF _________declara:

1.- Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del
contracte relatiu a _____________________ que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc)
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per
facilitar la referida informació a BSMSA la finalitat de licitar en el present
procediment.
2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot allò que estableix
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a mantenir la
confidencialitat de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del
contracte en els termes contemplats en el plec de clàusules del contracte relatiu a
______________________.
3.- Que, en relació a les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitació,
dóna el seu consentiment exprés a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A,
per a que siguin tractades d’acord amb l’objecte i finalitat d’aquesta licitació, això és,
l’adjudicació del contracte de _______________.
Que dóna el seu consentiment exprés a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A. per a que pugui tractar les dades que facilita en totes aquelles activitats
necessàries per tal d’adjudicar el contracte de ____________________.
Que coneix que el responsable del tractament de les dades facilitades és la societat
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A i que el domicili al qual es pot adreçar
per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o revocacions es troba situat a
Gran Via Carles III, 85 bis, 08028 de Barcelona.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM.9A
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA
DE CORREU ELECTRÒNIC COM A MITJÀ PREFERENT PER REBRE TOTES LES
NOTIFICACIONS

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________……………………….,
assabentat
de
l’anunci
publicat
al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació dels serveis de “....................................”,
MANIFESTA:
Que en relació a la licitació de ______________ i d’acord amb la pràctica de les
notificacions que es deriven de la mateixa, en compliment del que estableix l’article 28
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics, designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions l’adreça
de correu electrònic:
_________
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data
i hora en que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la
notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació
s’entendrà practicada a tots els efectes legals
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per BSMSA pels mitjans
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos en el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

I als efectes oportuns, se signa la present, a …… de ……………….. de ………
Signatura
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ANNEX NÚM.9B
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UN NÚMERO DE
FAX COM A MITJÀ PREFERENT PER REBRE TOTES LES NOTIFICACIONS

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________……………………….,
assabentat
de
l’anunci
publicat
al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació dels serveis de “....................................”,
MANIFESTA:
Que en relació a la licitació de ______________ i d’acord amb la pràctica de les
notificacions que es deriven de la mateixa, designa com a mitjà preferent per rebre les
esmentades notificacions el número de fax:
_________
Declara, així mateix, que aquest número de fax permet acreditar la data i hora en que
es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació,
així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà
practicada a tots els efectes legals
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per BSMSA pels mitjans
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos en el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ……… de …………….. de ………
Signatura
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ANNEX NÚM. 10
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________……………………….,
assabentat
de
l’anunci
publicat
al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació dels serveis de “....................................”,

MANIFESTA:
Que, en el cas de ser adjudicatari, autoritza a Barcelona de Serveis Municipals, S.A a
la consulta de les dades contingudes en el Registre Mercantil, en la Tresoreria
General de la Seguretat Social i Ajuntament de Barcelona, en el seu nom, per les
finalitats indicades en aquest contracte, a l’empara del que estableix el Conveni
d’Interoperabilitat entre Administracions.

Signat:

Data:
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ANNEX NÚM. 11
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DEL SOBRE 1

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________………………………., en relació a la licitació per la contractació de
“....................................”,

MANIFESTA:
1.- Que ha presentat proposta en relació a aquella licitació.
2.- Que es compromet, en el cas de no resultar adjudicatari del contracte, a recollir de
les oficines de BSM el sobre 1 presentat en la licitació, en un termini màxim de dos
mesos, a comptar des de la data d’adjudicació del contracte.
3.- Que en el cas de no recollir la documentació indicada en el termini establert,
autoritza per mitjà de la present a Barcelona de Serveis Municipals, SA a destruir la
documentació continguda en el sobre 1 presentada en la referida licitació.

Signat:

Data:
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ANNEX 12
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la
societat _____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________……………………….,
assabentat
de
l’anunci
publicat
al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació dels serveis de “....................................”,

MANIFESTA:

Opció A
1.- Que no pertany a cap grup empresarial a efectes de l’article 42.1 del Codi de
Comerç.
o

Opció B
1.- Que l’empresa licitadora pertany al Grup de Societats “.......” a efectes de l’art. 42.1
del Codi de Comerç, i que aquest Grup està format per les següents societats:
(especificar les societats que conformen el Grup)

2.- Que no ha estat adjudicatària ni ha participat en l’elaboració de les especificitats
tècniques o en els documents preparatoris del contracte.
Que no resulta empresa vinculada a elles en el sentit que estableix el TRLSCP,
Que no ha participat en l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents
preparatoris del contracte.
(Només en el cas d’empreses estrangeres)
3.- Que es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del
Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
Signatura i data
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