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RESUM DOCUMENTACIÓ SOBRE A, B (si és el cas) i C
ACORD MARC:
Nº D’EXPEDIENT:

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE A)
1. Resum documentació sobre A

□ SI

Obligatori

2. Dades complementàries (Model 1)

□ SI

Obligatori

3. Declaració de confidencialitat (Model 2)

□ SI

Obligatori

4. Compromís si s’escau, de constituir-se en unió temporal d’empreses (Model
3)

□ SI

Si s’escau

5. Document europeu Únic de Contractació ( DEUC) en format *pdf

□ SI

Obligatori

6. Dades del sobre A en suport informàtic en format *xml generat amb la BBDD

□ SI

Obligatori

7. Declaració de titulació (Model 6.1, 6.2 i/o 6.3)

□ SI

Obligatori

8. Condicions especials d’execució (Model 9)

□ SI

Obligatori

9. Declaració responsable paraísos fiscals (Annex 1)

□ SI

Obligatori

10. Altres documents, si s’escau

□ SI

□ NO

Acreditació de l’empresa:
Empresa registrada al Registre Electrònic d’Empresa Licitadores (RELI) (Model
5.1)

□ SI

□ NO

Empresa registrada al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE) (Model 5.2)

□ SI

□ NO
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RESUM DOCUMENTACIÓ SOBRE A, B (si és el cas) i C
ACORD MARC:
Nº D’EXPEDIENT:
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR
(SOBRE B)
1. Resum documentació sobre B

□ SI

Obligatori

2. Fitxa tècnica dels productes que s’ofereixen

□ SI

Obligatori

3. Certificat de la marca CE, si s’escau

□ SI

□ NO

4. Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B o C (si no hi ha sobre B
(Model 7)

□ SI

Obligatori

5. Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OT) en format *pdf generat amb
la BBDD (acces)

□ SI

Obligatori

6. Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OT) en format *xml generat amb
la BBDD (acces)

□ SI

Obligatori

7. Declaració compliment normativa internacional (Annex 5)

□ SI

Obligatori

8. Declaració responsable relativa a l’acceptació del codi ètic (Annex 2)

□ SI

Obligatori

9. Declaració de compliment dels requeriments mínims i especificacions tècniques
(Model 8)

□ SI

Obligatori

10. Certificat on s’especifiquin els mitjans de transport, propis o contractats

□ SI

Obligatori

11. Declaració conforme es comprometen a subministrar en les condicions que
consten a la seva oferta

□ SI

Obligatori

12. Altres documents relatius als criteris d’adjudicació que siguin quantificables
amb un judici de valor

□ SI

□ NO

13. Altres documents que constin en el plec de prescripcions tècniques, si s’escau

□ SI

□ NO
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RESUM DOCUMENTACIÓ SOBRE A, B (si és el cas) i C
ACORD MARC:
Nº D’EXPEDIENT:
OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(SOBRE C)
1. Resum documentació sobre C

□ SI

Obligatori

2. Oferta econòmica segons model Annex A

□ SI

Obligatori

3. Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OE) en format *pdf generat amb
la BBDD (acces)

□ SI

Obligatori

4. Oferta econòmica en suport informàtic (Annex OE) en format *xml generat amb □ SI
la BBDD (acces)

Obligatori

5. Còpia de la BBDD en suport informàtic en format *access

□ SI

Obligatori

6. Declaració conforme quin és el termini màxim de lliurament

□ SI

Obligatori

7. Altres documents relatius als criteris d’adjudicació que siguin quantificables de
forma automàtica

□ SI

□ NO

8. Altres documents, si s’escau

□ SI

□ NO

9. Fotografies dels productes que s’ofereixen, si s’escau

□ SI

□ NO

NOTA: En el cas que, no hi hagi SOBRE B - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA i CRITERIS
SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR, la documentació tècnica s’haurà aportar al SOBRE C OFERTA ECONÒMICA i CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
10. Fitxa tècnica dels productes que s’ofereixen

□ SI

Obligatori

11. Certificat de la marca CE, si s’escau

□ SI

□ NO

12. Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B o C (si no hi ha
sobre B (Model 7)

□ SI

Obligatori

13 Declaració compliment normativa internacional (Annex 5)

□ SI

□ NO

14. Declaració responsable relativa a l’acceptació del codi ètic (Annex 2)

□ SI

Obligatori

15. Declaració de compliment dels requeriments mínims i especificacions
tècniques (Model 8)

□ SI

Obligatori

16. Certificat on s’especifiquin els mitjans de transport, propis o contractats

□ SI

Obligatori

17. Declaració conforme es comprometen a subministrar en les condicions que
consten a la seva oferta

□ SI

Obligatori

18. Altres documents que constin en el plec de prescripcions tècniques, si s’escau

□ SI

Obligatori
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DADES COMPLEMENTÀRIES

(Model 1)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:
DADES DEL LICITADOR
Nom de la raó social

Adreça

NIF

CP

Població

Telèfon

e-mail

DADES DE L’APODERAMENT
Nom del representat

Data de l’escriptura

DNI

Núm. de protocol

Nom del notari

Població del notari

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
Nom

Telèfon directe

Cognoms

e-mail*

PERFIL DE L’EMPRESA
( cal marcar amb una creu la situació de l’empresa)
PIME- Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual no superior a 2 milions €.

PIME- Petita empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual no superior a 10 milions €.

PIME- Mitjana empresa

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no superior a 50 milions €.

NO PIME

250 treballadors o mes i/o amb un volum de negocis anual superior als 50 milions d’euros.

* En aquest correu és on, a través de la plataforma e-NOTUM s’enviaran les notificacions referides a la clàusula vuitena del plec de clàusules
administratives
* Aquest document s’ha d’incloure en el sobre A.
Respecte les dades que s’exposen, els licitadors son els únics responsables que a efectes de notificacions estiguin actives i en funcionament.

Signat electrònicament
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DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS

(Model 2)

ACORD MARC:
Nº D’EXPEDIENT:

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..

Als efectes de complimentar el que disposa l’article 140 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, declaro sota la meva
responsabilitat que els documents que a continuació es relacionen tenen caràcter confidencial:
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre A)
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Sobre B, en el cas que no hi hagi, al sobre C)
-

Cap dels documents que consten en la meva oferta (sobre A – Documentació Administrativa i
sobre B – Documentació Tècnica i criteris subjectius, en el cas que no hi hagi, al sobre C – Oferta
econòmica i criteris avaluables de forma automàtica) tenen caràcter confidencial.
NOTES:
1.-En el supòsit de que no es complementi cap camp, s’entendrà que la informació aportada pel licitador no te caràcter
confidencial.
2.-Aquella informació que ha estat objecte de publicació en els Registres Públics ( RELI )no es considerarà
confidencial.
3.- Per tal de no interferir en els principis de publicitat i transparència dels procediments i llibertat d’accés a les
licitacions, NO es considerarà confidencial la totalitat de documents que formen part del sobre B , en tant que aquest és
objecte d’obertura en acte públic, llevat d’aquells documents concrets que el licitador assenyali que afecti a secrets
tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. En aquest sentit, els licitadors hauran d’especificar i
motivar les causes per les quals els documents marcats com a confidencials ho son, així com si existeixen
secrets comercials o tècnics susceptibles de protecció, essent l’Òrgan de Contractació el que en última instància i
en cas de discrepància, emetrà una resolució motivada sobre la confidencialitat o no dels documents marcats com a tal.

Signat electrònicament
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DECLARACIÓ DE UTE

(Model 3)

PROCEDIMENT:
NUM D’EXPEDIENT:

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..

i

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..

Als efectes de complimentar el que disposa l’article 69,3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic

DECLAREN:

Que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal d'empreses, amb les
participacions respectives de ..............% y de ................% i que nomenen representant o apoderat
únic de la unió amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte
es derivin fins a l'extinció del mateix al Sr ................
I com a prova de conformitat d'aquesta declaració ho signen els representants de cadascuna de les
empreses.

Signat electrònicament
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE CONSTEN AL REGISTRE
ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) (Model 5.1)

PROCEDIMENT:
NÚM D’EXPEDIENT:
1. Dades d’identificació de la persona jurídica / física
El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a …………………………….
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..
2. Dades d’identificació del/de la representant legal

Nom i cognoms .......................................................................................................................................
Tipus d’identificador:
NIF

NIE

PASSAPORT

Núm. identificador del document-lletra

Càrrec (assenyaleu les vostres facultats de representació, per exemple: administrador/a únic/a,
apoderat/da, ...)

El/la sotasignat DECLARA sota la seva responsabilitat, com a licitador del procediment:
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la personalitat jurídica,
la capacitat d’obrar i la representació.
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la classificació
empresarial (si s’escau).
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a l’alta en l’impost
d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) i especialment en el seu
apartat e) quant a les conseqüències d’incórrer en falsedat documental.

Signat electrònicament
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE CONSTEN AL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE) (Model 5.2)
PROCEDIMENT:
NÚM D’EXPEDIENT:
1. Dades d’identificació de la persona jurídica / física
El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a …………………………….
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..
2. Dades d’identificació del/de la representant legal

Nom i cognoms .......................................................................................................................................
Tipus d’identificador:
NIF

NIE

PASSAPORT

Núm. identificador del document-lletra

Càrrec (assenyaleu les vostres facultats de representació, per exemple: administrador/a únic/a,
apoderat/da, ...)

El/la sotasignat DECLARA sota la seva responsabilitat, com a licitador del procediment:
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a la personalitat
jurídica, la capacitat d’obrar i la representació.
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a la classificació
empresarial (si s’escau).
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a l’alta en l’impost
d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic especialment en el seu apartat e) quant a les conseqüències d’incórrer en falsedat
documental.
Signat electrònicament
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TITULACIÓ: MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA
QUAN ES TRACTA D’UN FABRICANT
(Model 6.1)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:

El

Sr./Sra

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

com

a

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

de

l’empresa

........................................... , declaro que la meva qualitat d’ofertant al procediment
1

l’adjudicació

del

contracte

per

al

subministrament,

lliurament

i/o

per a

instal·lació

de

......................................... és la de fabricant, per la qual cosa acompanyo una fotocòpia de l’últim
cens industrial2.
El nombre de fàbriques, tallers, etc., dependents de l’empresa en funcionament és de ............, les
quals estan ubicades en els domicilis i ciutats següents

...........................................……..

La capacitat productiva de les fàbriques i dels tallers esmentats és la següent:
1..........................................................................................................
2..........................................................................................................
3..........................................................................................................

Altres dades interessants de relacionar són:
1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
Perquè es pugui verificar la informació facilitada, autoritzo l’òrgan de contractació a o persona en qui
delegui perquè faci les comprovacions que consideri convenients.

Signat electrònicament

1

Nom i cognoms de la persona que fa la proposició. Especificar si ho fa a nom propi o en representació, fent constar en
el segon cas si respon a la condició de titular, d’apoderat, de gerent…
2
En aquest cas l’autorització de posada en marxa de les empreses, expedida per les delegacions d’Indústria de les
províncies on radiquen.
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TITULACIÓ: MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA
QUAN ES TRACTA D’UN DISTRIBUIDOR
(Model 6.2)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:

El

Sr./Sra.

...........................................…..........................................................................,

com

a

................................................. de l’empresa ................................................…1 , declaro que la meva
qualitat d’ofertant al procediment per a l’adjudicació del contracte per al subministrament, lliurament
i/o instal·lació de ...................................................................................................................... és la de
distribuïdor/a.
Per subministrar els articles que oferto, compto amb la col·laboració de les empreses que es
relacionen a continuació i que consten com a fabricants en els censos industrials que acompanyo 2:
Nom de l’empresa

Domicili

Localitat

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

El nombre de treballadors en cadascuna de les empreses és:
Nom de l’empresa

Treballadors fixos

Treballadors eventuals

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

La capacitat de fabricació de les empreses anteriors és:

Altes dades que considero interessant relacionar són:
...............................................…………………………………………………………………........................
.........…………………………………………………….....………………………………………….
Perquè es pugui comprovar tota la informació que s’ha facilitat, autoritzo l’Òrgan de contractació del
present concurs o persona en qui delegui perquè comprovi la veracitat del compromís de fabricació
dels articles ofertats que les empreses esmentades fan a favor meu.

Signat electrònicament

1

Nom i cognoms de la persona que fa la proposició. Especificar si ho fa en nom propi o en representació, fent constar
en el segon cas si respon a la condició de titular, d’apoderat, de gerent…
2
En aquest cas l’autorització de posada en marxa de les empreses, expedida per les delegacions d’indústria de las
províncies on radiquen.
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TITULACIÓ: MODEL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA QUALITAT DEL QUI OFERTA
QUAN ES TRACTA DE L’IMPORTADOR
(Model 6.3)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:

El Sr./Sra. .........................................................................................................................., com a
..................................................... de l’empresa ................................................................1 , declaro
que la meva qualitat d’ofertant al procediment per a l’adjudicació del contracte per al
subministrament,

el

lliurament

i

la

instal·lació

de

............................................................................................................................................................ és
la d’importador/a.
El material que oferto l’importo de les empreses que s’esmenten, amb les quals tinc concertat el
subministrament:

Nom de l’empresa

Domicili

Localitat

País

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

Aquestes empreses s’han compromès a subministrar el material, en cas d’ adjudicació, en els
terminis fixats i d’acord amb les condicions establertes en el plec de clàusules administratives
particulars i en les prescripcions tècniques que regeixen aquest concurs. A més, autoritzo l’Òrgan de
contractació o persona en qui delegui perquè faci les comprovacions que consideri convenients en
cada cas.

Signat electrònicament

Cal que s’hi especifiqui el nom i els cognoms de la persona que fa la proposició. També cal especificar si la fa en nom
propi o en representació d’algú altre, en el segon dels casos, cal aclarir si respon a la condició de titular, d’apoderat, de
gerent, etc.
1
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DECLARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AL SOBRE B o, C
(Model 7)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..

Que l’empresa .........................................................., acredita mitjançant la present declaració,
que aporta la documentació requerida a la clàusula CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS del
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, en referència als documents acreditatius
del SOBRE B DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE
VALOR o en el cas que no hi hagi, al SOBRE C – OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA i que són els que es relacionen a continuació:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Signat electrònicament
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DECLARACIÓ DE CUMPLIMENT DELS REQUERIMENTS MININS I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES (Model 8)

ACORD MARC:
Nº D’EXPEDIENT:

El Sr. ......................................................................., major d’edat, amb DNI ............................, en
nom i representació de l’empresa .............................................., licitadora en l’expedient de
contractació CSC............ del subministrament de ....................................., en qualitat de
............................... de l’empresa, en virtut de .........................

DECLARO que el producte/lot de productes amb els següents codis:
CODI CSC

DESCRIPCIÓ PRODUCTE

respecte dels quals l’empresa ................................................................... presenta oferta en
l’expedient de referència, compleix/en amb tots i cadascun dels requeriments mínims i
especificacions tècniques que s’han definit en el Plec de Prescripcions Tècniques de l’expedient per
a aquest producte/lot de productes.
Així mateix, MANIFESTO que emeto la present declaració responsable essent coneixedor de les
conseqüències que es poden derivar per a mi i per a l’empresa a la qual represento en el cas que la
present declaració contingui alguna falsedat, essent conscient que aquesta pot comportar tant la
resolució de l’acord marc i dels contractes derivats del mateix, en virtut del previst a la clàusula
quaranta-unena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l’expedient, com la
possible responsabilitat en altres àmbits com a conseqüència de la inclusió de falsedats en
documents que integren un expedient administratiu. Així mateix, soc coneixedor que, en virtut de la
política de transparència que aplica el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya les
resolucions dels seus acords marc i l’especificació de les seves causes poden ser objecte de
publicació al Portal de Transparència de l’entitat.
Declaració que emeto sota la meva responsabilitat

Signat electrònicament

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat de Contractacions Administratives

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

(Model 9)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..

Que coneix i accepta complir les CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ establertes en el present
lot, durant tota la vigència del contracte, i en conseqüència s'obliga al següent:
En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial, els
licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió Europea
o establertes per la Organització Internacional del Treball, en particular allò que fa referència a:
-

Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de

negociació col·lectiva
-

L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori

-

L’abolició efectiva del treball infantil

-

L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació

En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així com
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones,
els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de desembre de
2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de
desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com els criteris
d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, segons
definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprovà el Text refós de la
Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusió social.
En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present
contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe valoratiu
de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït durant
l'execució del present contracte.
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