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Fitxa informativa – Utilització del DEUC
En el marc d’una resposta al present contracte públic, els candidats han de presentar el conjunt de
documents que s’exigeixen en l’article 5 de les Bases de participació en el concurs. Aquests documents es
desglossen en dues categories: la « candidatura » i l’ « oferta econòmica »
En aplicació de la reglamentació europea, s’ofereix a cada candidat la possibilitat de contestar a la categoria
« candidatura » mitjançant el formulari « DEUC » (Document Europeu Únic de Contractació) o en francès
« DUME » (Document Unique de Marché Européen).
S’ajunta al present Dossier de Consulta de les Empreses (DCE) una versió « .xml » del DEUC, que el candidat
podrà descarregar-se de la pàgina web de la Comissió europea (https://ec.europa.eu/tools/espd). Aquest
fitxer permet editar una versió del DEUC adaptadant-la a la present licitació.
Els candidats que ho desitgin poden presentar el DEUC, que substitueix tot el dossier de « candidatura »
mencionat a l’article 5.1 de les Bases de participació en el concurs. Tanmateix, el poder adjudicador es
reserva el dret de sol·licitar a cada candidat, durant el procediment, la justificació de les declaracions fetes a
l’interior del DEUC.
El DEUC s’haurà de presentar al poder adjudicador en format paper. Es pot facilitar en l’idioma de l’Estat
d'origen del candidat.
En el cas que la proposició de licitació consti diversos operadors econòmics (consorci, subcontractació,...),
s’haurà de presentar un exemplar del DEUC per cada operador.
Després de l’anàlisi de la totalitat de les propostes, el poder adjudicador demanarà al candidat
preseleccionat per l’atribució del present contracte, els justificants i originals de les declaracions fetes a
l’interior del DEUC.
L’entrega del DEUC no eximeix la presentació dels elements del dossier d’« oferta econòmica ».
Es considerarà com a admissible pel poder adjudicador la presentació del següent dossier, en format
paper:
• El DEUC omplert, amb data i signatura: en l’idioma de l’Estat d'origen del candidat.
• L’« Acte d'engagement » omplert, amb data i signatura: s’ha d’entregar en versió francesa.
• El « DPGF », omplert, amb data i signatura: s’ha d’entregar en versió francesa, tot i que es faciliti una
versió no contractual en català per informació («desglossament del preu global i fix»).
• Una memòria tècnica: es pot redactar en l’idioma de l’Estat d'origen del candidat.
La data límit per entregar els ofertes és el 05/10 de 2018 a les 17h. Aquesta data límit és la data de recepció
per part del Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales de les candidatures i no la data
d’enviament per correu certificat de les candidatures. Per tant, els candidats han de considerar els retards
postals que hi poguessin haver.
Per obtenir qualsevol informació complementària en relació a les modalitats d’entrega de les propostes es
pot enviar un e-mail, dins el termini de 8 dies abans de la data límit de resposta, a la Mission
Développement Durable, a la següent adreça: det@cd66.fr

