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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ 1 D'ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda pel Consorci del Centre de
Documentació i Museu Textil, del contracte de serveis, consistent en el serveis de
Mediació cultural, de les dependencies i instal·lacions del Consorci del Centre de
Documentació i Museu Textil de Terrassa.
En la present licitació no hi ha divisió en lots, per les causes que es justifiquen a
l'expedient.
El Codi CPV que corres pon és 92521 000-9 Servei de Museus i 79512000-6 ( Centre de
trucades).
En aquesta contractació s'han previst consideracions de tipus social com a condicions
especials d'execució (clausula 2.2. del present plec) que ten en per finalitat el compliment
deis convenís col·lectius i eliminar les desigualtats home i dona.
1.2) Necessitat i idone"itat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idonenat de l'objecte del contracte, la
justificació del procediment, deis criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP)
estan acreditats a l'expedient.
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1.3) Pressupost base de licitació

1

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal de
29.348€ més el 21% d'IVA,{6.163,08 €) per tant un TOTAL de 35.511,08 euros (IVA
inclós) desglossat en els conceptes següents:
a) El pressupost base de licitació

e

Part fixa

Per les tasques que constitueix el servei
ordinari, amb un pressupost maxim
biennal de 26.448€, més 21% iva, pertant
un total de 32.002,08 €.

Part variable

Serveis extraordinaris amb un pressupost
maxim biennal de 2.900 € més 21%d'IVA,
per tant un total de 3.509 €
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Els preus maxims de licitació es concreten:
Part fixa

Per les tasques que constitueix el servei
ordinari, amb un pressupost maxim
biennal de 26.448 €, més 21% iva, per
tant un total de 32.002,08 €. Calculat
sobre la base de 1440 hores dies no
festius i 384 hores dies festius en els dos
anys de vigencia del contracte.

Part variable

Segons els següents preus unitaris
maxims per serveis extraordinaris, seran
200 hores els dos anys de vigencia deis
contracte, calculada sobre la base de
14,5 € preu hora.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir, en la seva oferta, els preus maxims de licitació
IVA exclós, indicant I'IVA a aplicar mitjanc;ant partida independent, i tenint en compte
que les retribucions del personal que presti el servei no podran ser mai inferiors a les
establertes al Conveni Col·lectiu del sector del Lleure de I'Oci Educatiu i animació
sociocultural, de 05 de juliol de 2015, BOP de 15 de juliol de 2015.

-AdvertenciaLes propostes hauran d'incloure la totalitat deis preus de licitació. En abséncia
d'algun preu unitari es considerara que !'oferta es correspon amb el preu unitari
tipus de licitació. S'excloura el licitador !'oferta del qual ultrapassi qualsevol
deis preus maxims de licitació.

El pressupost maxim de la part variable, formulat en termes de preus unitaris, s'ha
calculat basant-se en les estimacions d'hores a realitzar durant l'execució del contracte
i no suposa una obligació de despesa per part del CDMT, ates que aquesta es
determinara en funció de les necessitats que es produeixin durant la vigencia del
contracte.
El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap preva d'insuficiencia i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l'art. 100 i concordants LCSP.
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b) Costos

D'acord amb l'article 100.2 de la LCSP per calcular el pressupost base de licitació s'han
tingut en compte els següents costos:
•
Costos directes: Cost /hora treballador retribució bruta, més carregues socials,
costos de cobertura d'absentisme, servei de vigilancia de la salut i asseguranga per
accidents de treball ...... 85%
•
Costos indirectes: Costos administratius i financers i marge de benefici
empresarial. .. 15%
El cost salarial suposa un 85% respecte el pressupost base de licitació i s'ha fixat tenint
en compte el Conveni Col·lectiu del sector del Lleure i Animació sociocultural, i
concretament la corresponent al grup IV Personal d'atenció al públic, en ellloc de treball
d'lnformador/a i en base a preu maxim hora extra en festiu, d'acord amb e mencionat
Conveni.
El cost salarial desagregat per genere correspon al 50% de personal masculí i 50% de
personal femení. Hi ha paritat de genere.
1.4) Existencia de credit

o La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de 35.511 ,08 euros IVA
inclós, es fara efectiva amb carrec a les aplicacions pressupostaries següents:
Exercici 2019 per un import 17.755.,54 €. a l'aplicació pressupostaria 33322701
- Part fixa :
16.001 ,04€ IVA inclós a l'aplicació pressupostaria 33322701
- Part variable: 1.754,5€ IVA inclós a l'aplicació pressupostaria 33322701
Exercici 2020 per un import 17.755,54 €. a l'aplicació pressupostaria 33322701
- Part fixa :
16.001,04 € IVA inclós a l'aplicació pressupostaria 33322701
- Part variable: 1.754,5 € IVA inclós a l'aplicació pressupostaria 33322701
Amb la condició suspensiva qué per a l'esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos ,d'acord amb el que estableix
l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg
En el moment d'adjudicar aquesta contractació, s'aplicara a la part del preu fix la baixa
corresponent, si escau. Pel que fa a la part variable, sens perjudici de l'aplicació deis
preus oferts per !'empresa contractista, es disposara la despesa pel total aprovat, per
poder fer front al major nombre possible de serveis puntuals.
1.5) Durada del contracte i possibles prorrogues
Quant a la durada:

El contracte, un cop formalitzat, tindra una durada de dos anys a comptar des de
l'inici de la prestació objecte del contracte.
La data d'inici de la prestació del servei es fixara en el contracte d'acord amb
l'article 35.1.g) LCSP.
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Quant a la prórroga:

El contracte sera prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigencia, incloses les prorrogues, pugui excedir de 4 anys.
La prórroga sera obligatoria peral contractista quan aquesta se li hagi comunicat
amb una antelació mínima de 2 mesas a la finalització de la durada del contracte.
1.6) Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'alló que disposen l'article 101 i concordants
de la LCSP, és de 64.565,6 IVA exclós.
El métode de calcul per determinar l'import del VEC és el següent:
1) Costos establerts en la clausula 1.3 corresponents a la part fixa i part variable,
IVA exclós.
2) Modificació de contracte 20%,sobre el preu inicial.
3) Prórroga per 2 anys amb el maxim de 4 anys.

29.348 €
5.869,6€
29.348 €
TOTAL

2 anys de contracte
20%modificació de contracte
Prórroga de dos anys
64.565,6 €

1.7) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La contractació, que es tramitara de forma ordinaria i no esta subjecta a regulació
harmonitzada, es dura a terme mitjanc;ant procediment obert simplificat i adjudicació
amb més d'un criteri, en virtut d'alló que estableixen els articles 145, 146,159 i
concordants de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s'ha d'accedir al Perfil
de contractant a través de l'adrec;a següent:
https://seuelectronica.diba.cat
1.9) Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i !loe indicats a l'anunci de licitació,
mitjanc;ant l'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de la Diputació , indicat en
la clausula 1.8 del present plec.
Tata la informació relativa al sobre Digital es pot consultar en el document "lnstruccions
sobre l'ús de mitjans electrónics en els procediments de contractació" publicat en
el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona
Qualsevol dubte en relació a la presentació d'ofertes es pot consultar al Servei de
Contractació a l'adrec;a electrónica scon.publicitat@diba.cat i al teléfon 934022564 de
dilluns a divendres laborables, de 9 a 14:00 i de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 hores.
L'esmentada documentació haura de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrónicament, en un únic sobre, en els termes
següents:
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1.9.a) ÚNICAMENT CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindra la documentació següent:
La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
pera contractar amb I'Administració, d'acord amb el model que consta com a annex
1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d'acord amb l'article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tata la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a la clausula 1.18) del
present Plec.

•

La proposició económica haura d'ajustar-se al model següent:
"El Sr./La Sra .......................................... amb NIF núm ................. , en nom propi 1 en
representació de /'empresa .............. , en qualitat de ... , i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ...... , en data ..... i amb número de protoco/ .../o document
... , C/F núm . .............. , domiciliada a ........... carrer ........................ , núm .......... ,
(persona de contacte ...................... , adre<;a de correu electrónic ................ , telefon
núm ................ i fax núm ......................... ), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a (consignarobjecte del contracte i lots, si escau),
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clausules
Administratives Particulars i (a/ Plec de Prescripcions Tecniques Particulars 1 al
Projecte d'obres), que accepta íntegrament, d'acord amb les següents condicions:
a)

Per la part fixa:

OFERTA DEL LICITADOR

Servei

Ordinari

b)

Preu
maxim IVA
exclós
26.448€

Preu ofert
IVA
exclós
............. €

IVA

lmport
IVA

21%

........... €

Per la part variable:
OFERTA DE LICITADOR
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Total
preu ofert
IVA inclós
............. €

Servei

Preu unitari
maxim IVA
exclós

Preu
unitari
ofertat

Ti pus

lmport IVA

Total
preu
unitari ofertat
IVA inclós

............ €hora

............ €hora

%
IVA

IVA

Extraordinari

exclós
....... €
hora

14,5 €
hora

21%

(Data i signatura)."

•

La documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma
automatica.
-Salari d'una categoria professional més elevada de la persona adscrita al servei
ordinari.
1

Salari de categoria superior

1

SI

1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvencia económica
financera i professional o técnica i altres requeriments
El licitador haura de complir les condicions següents:
• Disposar de la solvencia següent:

a) Solvencia económica i financera:
Volum anual de negocis, en els últims (3) anys
•

Mitjans:
Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari
estigués inscrit, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi
d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjanc;;ant els llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
lmport mínim: Per un import mínim de 20.000 € en algun deis tres (3) exercicis.

b) Solvencia professional o técnica:
•

Relació deis principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, público privat d'aquests, signada
pel representant legal de !'empresa.

Valors o requisits mínims: En aquesta relació ha de constar treballs/serveis de
característiques similars a l'objecte del contracte, per una import mínim de
10.000 € en algun deis 3 exercicis esmentats.
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Acreditació documental:

1
Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l'órgan competent.

l

Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat,

t

mitjanc;ant un certificat expedit per !'empresa destinataria d'aquests
treballs/serveis o a falta d'aquest certificat, mitjanc;ant una declaració signada
pel representant legal de !'empresa licitadora.

•

Adscriure, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials
que indicara mitjanc;ant relació i que, en particular, haura de comprendre els
següents:
Adscriure el personal detallat a la clausula 5 i 6 amb les característiques
assenyalades a la clausula 7 del PPT amb la corresponent acreditació
Vestuari d'estiu i d'hivern d'acord amb la clausula 8 del PPT

e) Classificació empresarial:

Alternativament, la solvencia económica i técnica mínima requerida als apartats
anteriors es podra acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: M

Categoria: 1

Subgrup: 5

Categoria RO 1098/2001: Categoria 1 Subgrup 5 Grup M.

Grup U

Subgrup: 8

Categoria 1

1.11) Criteris d'adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la
ponderació que es detalla pera cadascun d'ells:
• Criteris avaluables de forma automatica (100 %)
- Criteri 1: Preu ofertat. .. ........................... fins a 80 punts

La puntuació s'ha d'assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
validament presenta des respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s'assigni
la maxima puntuació a cap oferta.
S'assignaran Opunts a les ofertes iguals al pressupost base de /icitació, /VA exclos.
S'assignara la maxima puntuació a /'oferta que es trobi en algun deis suposits
següents:
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• Quan concorri només un licitador, /'oferta presentada.
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentua/s a
/'oferta més elevada.
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 1O unitats percentuals a la
mitjana aritmetica de tates les ofertes presentades. No obstant, s'excloura peral
cómput d'aquesta mitjana /'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 1O unitats percentua/s a aquesta mitjana.
• Quan concorrin quatre o més /icitadors, la que sigui inferior en 1O unitats
percentuals a la mitjana aritmetica de tates les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 1O unitats percentuals, es
calculara una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supósit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presentí una oferta més baixa que la calculada en qualsevol deis
supósits anteriors, se ti assignara la maxima puntuació. Si existeix més d'una oferta
en la mateixa situació, s'assignara la maxima puntuació a la més baixa de tates.
A efectes del ca/cut de la maxima puntuació, en cas que es presentin individua/ment
a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en
l'article 42. 1 del Cadí de comen;, per a/s ca/cu/s es tindra en compte, únicament,
!'oferta més baixa.
La resta d'ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
- Criteri 2: Salari d'una categoria professional més elevada de la persona
treballadora destinada a l'execució del contracte, sense cost pel
Consorci. ........ .fins un maxim de 20 punts.

Prenent com a referencia les retribucions salarials establertes en el Conveni
col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya que li siguin
d'aplicació. S'atribuiran 20 punts als licitadors que es comprometin a adscriure al
servei ordinari un treballador amb categoria salarial corresponent a coordinador
d'activitats, categoria superior a la d'lnformador/a, amb les seves retribucions
corresponents i durant tata la vigencia del contracte.
L'oferta salarial de !'empresa licitadora té caracter de condició d'execució
contractual i l'incompliment port ser objecte de penalització com a falta molt greu o
d'extinció del contracte.
En tot cas, el Centre de documentació i Museu Textil es reserva la facultat d'adjudicar
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d'alló que disposa l'article 150.3 LCSP.

i

1

1.12) Criteris de desempat

En cas d'igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts
a la Llei.

1
i

1.13) Termini pera l'adjudicació

!

L'adjudicació es realitzara dins el termini de dos mesas a comptar des de la data
d'obertura de les ofertes rebudes.
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1.14) Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

1.15) Ofertes anormalment baixes

En l'adjudicació amb diversos criteris de valoració basat en el preu, es consideraran
ofertes anormalment baixes si, de forma acumulativa, es donen les següents
condicions:
Que en el criteri 1 relatiu al "Preu de licitació" es doni alguna de les situacions
previstes a l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre i
Que en el criteri 2 s'hagi obtingut una puntuació de 20 punts.
Es consideren ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supósits
previstos en l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
respecte el criteri preu, sempre i quan s'hagi obtingut una puntuació de 20 punts en el
criteri 2 d'adjudicació assenyalat al PCAP.
1.16) Garantia provisional

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d'un procediment
obert simplificat.
1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta sera
la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació de la part fixa i 5% de la part variable
IVA exclós.
La garantia definitiva es podra prestar mitjanyant qualsevol de les formes previstes
a l'article 108.1 LCSP.
1.18) Presentació de documentació

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 7 dies
habils comptadors des de la data d'enviament del requeriment electrónic que preveu
l'article 159.4 de la LCSP haura de:
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
b)Acreditar la disposició deis mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
en els termes de la clausula 1.1 O del present Plec i, si s'escau, compromís
d'integració efectiva de la solvencia amb mitjans externs.
e) Acreditar la resta de circumstancies consignades
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

en

la/les

declaració/ns
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La Mesa de Contractació d'ofici comprovara en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que el proposat adjudicatari esta degudament constitu'ft, que el
signatari de la proposició té poder suficient per formular l'oferta i que ostenta la solvencia
económica, financera i técnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no
esta incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l'article 159.4.f)3r LCSP,
sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d'Estats
membres de la Unió Europea o deis Estats signataris de l'acord sobre I'Espai Económic
Europeu a l'article 159.4.g) LCSP.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendra que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigira l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclós, en concepte de penalitat, i es procedira en els termes assenyalats a l'article
159.4.f)4° de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa l'article 153 LCSP.
En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, l'adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjanc;:ant document administratiu dins el termini de 15 dies habils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l'adjudicació.
En el supósit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haura
d'estar formalment constitu'ida abans de la formalització del contracte.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més deis indicats a les clausules de les
dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb el Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil, als principis
étics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment deis principis
d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat, d'objectivitat i de transparencia. En particular,
s'obliga a:

./ Facilitar al Centre de Documentació i Museu Textil/a informació establerta perla
L/ei 1912014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i
bon govern i qualsevol d'altra que ti sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.
./ Comunicar al Centre de Oocumentació i Museu Textil/es possibles situacions de
conflicte d'interessos o d'altres ana/agues de les que tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc !'interés
públic.
Per conf!icte d'interessos s'entén qua/sevol situació en la que el personal al servei
de /'órgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resu/tat, tingui directa o
indirectament un interés financer, económic o personal que pugui semblar que
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compromet la se va imparcialitat i independencia en el context de dit procediment de
licita ció.

t

./ No celebrar cap acord amb altres operadors económics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de 1/iure mercat i de concurrencia
competitiva, abstenint-se de realitzar cap practica col-/usória .
./ Abstenir-se de realitzar, fomentar, propasar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s'obliga a facilitar tata la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d'admetre's la subcontractació)
en els termes de l'article 217 LCSP.

- Per part del contractista:
1- Manteniment de les retribucions salarials de la categoría d' Informador/a durant tata
l'execució del contracte, o la superior de Coordinador/a activitats, si s'escau.
2- Formar el personal a carrec deis serveis objecte de contracte, amb les
característiques y funcions definides al plec de clausules técniques.
3- Participar en les reunions informatives i de coordinació del Consorci del Centre de
Documentació i Museu Textil que puguin afectar al desenvolupament de la seva
feina.
4- Garantir en tot moment la realització deis serveis requerits.
5- Realitzar un informe escrit quan es produeixi qualsevol incident.

Per part del CDMT
1- El CDMT podra comprovar el compliment de les condicions laborals que
estableixi el conveni col·lectiu aplicable respecte al personal adscrit a l'execució
del contracte. Per aquest motiu , el contractista haura de remetre a l'órgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.
2- Facilitar al contractista la informació i els mitjans que permetin la formació del
personal que es fara carrec del servei.
3- Realitzar reunions amb el contractista i la persona o persones assignades al
servei i amb les persones de comunicació, técnics, direcció el Consorci quan es
consideri adient.
2.2) Condicions especials d'execució
Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:
El contractista haura de garantir a les persones treballadores adscrites a l'execució
del contracte, i durant tata la seva vigencia, l'aplicació i manteniment com a mínim
de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya ( codi de conveni num. 79002295012003). Per
aquest motiu el contractista haura de remetre a l'órgan de contractació, quan aquest
ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haura de remetre a l'órgan de contractació, quan aquest
ho sol·liciti, una declaració en qué constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.
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L'empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma deis salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haura de
remetre a l'órgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

L'empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a
l'execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en la mateixa categoria
professional. A efectes de comprovació, el contractista haura de remetre a l'órgan
de contractació, quan aquest ho sol·liciti , una declaració en que constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
L'empresa contractista, en tata la documentació, publicitat, imatge o materials
necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge,
evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o estereotips sexistes, i ha de
fomentar amb valors d'igualtat la presencia equilibrada, la diversitat i la
coresponsabilitat.
L'incompliment d'aquestes condicions especials d'execució, tenen caracter d'obligació
contractual essencial, poden arribar a ser causa de resolució del contracte.

2.3) Modificació del contracte
El contracte només podra modificar-se per raons d'interes públic en els supósits i en
la forma prevista en el articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
En aquest cas es preve u la modificació del contracte, tot justificant-ho en l'expedient,
d'acord ambles condicions, abast i límits següents:

Per la part fixa: Es podran realitzar modificacions quan per necessitats
organitzatives es requereixi variar l'horari i comporti incrementar o reduir el nombre
d'hores de prestació del servei.
-En aquest cas l'import a modificar es calculara multiplicant el nombre d'hores a
reduir o ampliar, pel preu/hora de prestació del servei. El preu/hora de prestació el
servei es calculara dividint el preu d'adjudicació del contracte pel nombre d'hores de
prestació del servei.
-Eis canvis d'horari en la prestació del servei, sempre i quan no comportin
increment o reducció d'hores, no es tramitaran com modificacions contractuals.
Perla part variable: Es podran realitzar modificacions a l'al9a quan per necessitats
organitzatives el pressupost previst a al clausula 1.3 del PCAP sigui insuficient per
atendre el servei.
-L'import a modificar es calculara multiplicant el nombre d'hores que es precisen
pel preu hora del servei ofert per !'empresa contractista.
En tots dos supósits sera possible incrementar el contracte fins un 20% del pressupost
maxim de licitació ( part fixa +part variable) de la vigencia inicial i reduir-lo un 20%.
S'ha de tenir en compte també, que, d'acord amb la clausula 1.3 del present plec la part
variable (serveis extraordinaris) és una estimació d'hores i el CDMT no té l'obligació de
fer un consum mínim.
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2.4) Régim de pagament

El contractista presentara factures mensuals.
El pagament es realitzara pel Centre de Documentació i Museu Textil, en els terminis
establerts en l'article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
deis documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures del Centre de Documentació
i Museu Textil, depenent de la lntervenció General, que és l'órgan que té les
competencies en materia de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari
de la contractació .
Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electróniques d'acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tecnics detallats en el portal de tramits del prove"ldor de la seu electrónica
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En tetes les factures electróniques la identificació deis centres gestors destinataris es
fara mitjan<;ant els següents codis DIR3:

• Oficina comptable: (Rol 01) LA0006171
• Órgan gestor: ................ (Ro/ 02)LA0006171
• Unitat tramitadora: ........ (Ro/ 03) LA0006171
2.5) Revisió de preus

No s'admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats

Cas que el CDMT opti per la no resolució del contracte, s'imposaran al contractista les
penalitats següents:
A) per incompliments, amb ellímit del 1O% del preu del contracte, pera cada penalitat,
i amb ellímit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclós, s'imposaran:
Pel compliment defectuós de la prestació, per l'incompliment deis compromisos
o de les condicions especials d'execució definides al contracte, s'imposaran
penalitats de fins al10% sobre el preu del contracte, IVA exclós, que hauran de
ser proporcionals al grau d'incompliment, en els termes següents:
Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt greus.
• Per als incompliments considerats lleus, una penalització de fins 200€
• Per als incompliments considerats greus, una penalització de 201 € a 500 €
• Per als incompliments considerats molt greus, una penalització des de 501 € fins
a 1.000 €
Constituiran incompliments molt greus, els següents:
a) L' incompliment de les condicions especials d'execució, definides a la clausula
2.2. del present plec, sens perjudici de poder resoldre el contracte.
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b) Les faltes de respecte i consideració al personal del centre, visitants i als propis
companys, així com usar paraules malsonants i indecoroses.
e) No garantir que davant de baixes, vacances , o qualsevol altra incidencia de
personal, els servei estigui ates.
d) No facilitar els mitjans tecnics i materials indispensables al seu personal per a la
realització del servei.
e) La realització de 3 incompliments greus en un any
f) La manca de puntualitat reiterada de la persona adscrita destinat al centre.
g) La manca d'assistencia, sense notificació previa.
Constituiran incompliments greus, els següents:
a) No comunicar les novetats urgents en el servei al responsable de seguiment del
contracte designat pel Museu.
b) No atendre al públic amb correcció i diligencia.
e) Excedir-se en les seves atribucions.
d) La voluntaria disminució de l'activitat habitual, la negligencia i desídia en el treball
que afectés al bon funcionament del servei.
e) Deteriorar les dependencies, equips i mobiliari que el Consorci posi a la
disposició del personal, a causa de mal ús per part del mateix, negligencia o falta
de control.
f) No substituir a alguna persona del servei en el supósit que el seu comportament
no sigui l'idoni.
g) La realització de 3 incompliments lleus en un any
h) No informar al responsable del contracte designat pel Museu de qualsevol canvi
o nova incorporació de personal amb antelació suficient per donar !'oportuna
conformitat.
Constituiran incompliments lleus, els següents:
a) La manca d'higiene i neteja personal i de la correcció en el vestuari del personal
de servei.
b) La manca de puntualitat ocasional.
Les penalitzacions imposades es descomptaran en el moment de realitzar el pagament
mensual del servei o, en el seu cas, de la garantia definitiva.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb I'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP.
L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d'alló que disposa
la clausula anterior, referida a les penalitats.
L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte si no es decideix
aplicar la penalitat.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s'estableix termini especial de recepció i regira el termini general d'un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l'objecte del contracte, recepció que
s'haura de formalitzar mitjanc;ant el corresponent document acreditatiu.
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2.9) Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia d'1 mes a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.

2.1 O) Cessió

No s'admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d'acord amb la justificació que
figura a l'expedient.
2.11) Subcontractació

No s'admet la subcontractació, atesa la natura lesa i les condicions de la contractació.
2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat deis licitadors ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten
declaracions generiques o no justificades del caracter confidencial.
No tenen en cap cas caracter confidenciall'oferta económica de !'empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració analoga.
En el cas de manca d'indicació, s'entendra que la documentació facilitada no té caracter
confidencial.
D'acord amb l'article 133.2 LCSP, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referencia.
De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podra divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
2.13) Regim jurídic de la contractació

El regim jurídic del contracte es troba constitun pel present Plec de Clausules
Administratives Particulars, pel P/ec de Prescripcions Tecniques Particulars, perla Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjan9ant la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia
de contractació pública, pel Plec de Clausules Administratives Generals de la Diputació
de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en alió que no contradigui
la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrónics

Les notificacions derivades de l'expedient de contractació s'efectuaran per mitjans
electrónics.
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S'efectuaran mitjanc;:ant un sistema que garanteix la posada a disposició i l'accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electróniques e-NOTUM del Consorci de
I'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

1

1

El sistema enviara un correu electrónic a l'adrec;:a electrónica que a tal efecte s'indiqui,
en el qual s'informara del dipósit de la notificació. També es podra enviar un SMS, en
cas que s'hagi facilitat un número de telefon móbil.

1!

L'accés a les notificacions electróniques sera efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pagina web de la Seu
electrónica:
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=9808050006&codiDeparta
ment=9808050006

1

[

Les notificacions electróniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 1O di es naturals sen se que
s'hagi accedit al seu contingut.
L'ús de mitjans electrónics en aquest procediment seguira les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.

!
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en materia mediambiental.
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2.16) Assegurances

El contractista s'obliga a disposar d'una pólissa d'asseguranc;:a de responsabilitat civil
per un import mínim de 100.000 €.
2.17) Lloc de prestació del objecte del contracte

El lloc fixat per a la prestació deis serveis objecte del contracte són les dependencies
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil i, en el seu cas, dellloc on fixi
el Consorci per supósits puntuals i dins de 1' ambit territorial definit al Plec de Clausules
Tecniques
2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, ambles funcions previstes a l'article 62 LCSP, al
Cap d'Administració del Centre de Documentació i Museu Textil.

1

El/ la responsable del contracte no podra, en cap cas, ni per compte propi ni alie,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

1

En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastara les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cónjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% ilo en siguin
administradors.
2.19) Protecció de dades de caracter personal
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L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot alió que estableix la Llei organica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal i a la normativa
de desenvolupament, i el Reial Decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents
per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en materia de
protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i, a partir del día 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D'acord amb l'art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa al contractista i al seu personal:

Responsable
del
tractament

Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil
e) Salmerón, 25, 08222 Terrassa
Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la
protecció de dades: jmartinez@diba.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació els contractes del sector públic deis brgans i unitats
administratives de la Diputació de Barcelona.

Temps
de
conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
contractació pública i d'arxiu historie.

Legitimació
del
tractament

Compliment d'obligacions contractuals.
Les dades personals sol·licitades són d'obligat lliurament per tal de garantir
la correcta identificació de l'equip professional que prestara el servei i que
hi accedira a les instal·lacions i sistemes corporatius.
Així mateix, les imatges deis treballadors de !'empresa contractista durant
l'execució del contracte seran tractades peral control de les obligacions de
seguretat de les dependencies i edificis del Consorci.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetra l'accés a
les instal·lacions.
No s'han previst cessions més enlla de les previstes perla llei.
No s'ha previst cap transferencia internacional de dades de les dades
subministrades.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu
electrbnica https://www.cdmt.cat o del mail info@cdmt.cat presencialment
a les oficines del Registre del Consorci, al e) Salmerón 25, 08222 Terrassa
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot
interessat tindra dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de
control, en particular en I'Estat membre en que tingui la seva residencia
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.

Destinataris
de cessions o
transferencies
Drets de les
persones
interessades

I'APDCAT
1' auta ritat
referencia
de
Sent
a
Catalunya
http:f/a pdcat.gencat.cat/ ca/ d rets_i_ obligacions/reclama r_i_ denunciar/

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest contracte no
es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podra accedir als
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documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caracter personal sense
autorització expressa de l'órgan competent de la Diputació.
No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caracter personal, !'empresa els exigiré el compliment del deure de
secret respecte de les dades i informacions a que haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l'activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual,
i la immediata comunicació d'aquesta violació de seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l'accés a dades personals el contractista i la
Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les
prescripcions previstes a la normativa vigent en materia de protecció de dades de caracter
personal.

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s'ha determinat, d'acord amb la justificació que consta en
l'expedient, en base a :
Preus referits a unitats d'execució o de temps

3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
El Centre de documentació i Museu Textil es reserva la realització de comprovacions
sobre la qualitat de l'objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans següents:
Qüestionaris d'avaluació als assistents al Centre

3.a.3) Facultat del Centre de Documentació i Museu Textil sobre manteniment
d'estandards de gualitat en la prestació del servei
El contractista haura de manten ir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris económics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haura d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decórum adients a la prestació contractada; quan alguna
de les persones no observi aquests nivells i regles, la Diputació de Barcelona/Organisme
n'informara al contractista i aquell haura de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haura de disposar de personal suplent amb la formació i !'experiencia
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supósits de vacances, absencies i/o malalties.

3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrencia empresarial
En suposar l'execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tecnics del
contractista a les dependencies del Centre de Documentació i Museu Textil, i en
funció del risc que comporta, el contractista, en un termini maxim de deu dies naturals
a comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caracter previ a
l'inici deis treballs, restara obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la
planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada pel CDMT.
i
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Dita planificació implementara les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l'avaluació
deis riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i
controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haura d'acreditar, en el
termini assenyalat al paragraf anterior, el compliment del deure d'informació i
formació als treballadors implicats en els treballs d'execució esmentats en relació
amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrencia empresarial.
Per tal de garantir durant l'execució del contracte l'aplicació coherent i responsable
deis principis d'acció preventiva i deis metodes de treball, així com el control de la
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependencies de la
Diputació/Organisme i l'adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades,
s'estableixen els següents medís de coordinació:
• L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre el Centre de Documentació i
Museu Textil i el contractista.
3.a.5) lnformació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball

¡

1
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No és procedent.

f

3.a.6) Propietat deis treballs

t

No és procedent.

r

1
Terrassa, 05 de setembre de 2018

f

Directora-Gerent

Sílvia Garbo

El secretari delegat que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clausules
Administratives Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la
disposició addicional tercera apartat 8é de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Barcelona, 05 de setembre de 2018

@11

~XTIL

,

Aprovat per Decr núm. •••9.&~}:2.0 l
El/la Secretari/a e gaVada
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ANNEX 1AL PCAP

Model de declaració responsable

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC -pera procediment obert simplificat
únicament amb criteris automatics -

f

!

1
"El Sr./La Sra .......................................... amb NIF núm ................. , en nom propi 1 en
representació de /'empresa .............. , en qualitat de ... , i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ...... , en data ..... i amb número de protocol .../o document ... ,
CIF núm. .............. , domiciliada a ........... carrer ........................ , núm .......... , (persona
de contacte ...................... , adrega de correu electrónic ................ , teléfon núm .
............... i fax núm ......................... ), opta a la contractació relativa a (consignar
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

1
¡

1

1

1
f

- Que el perfil d'empresa és el següent:

'

¡

Ti pus
d'empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 1O treballadors, amb un vol um de
negocis anual o balan<; general anual no
superior als 2 milions d'euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balan<; general anual no
superior als 1O milions d'euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions
d'euros o balan<; general anual no superior als
43 milions d'euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d'euros o
balan<; general anual superior als 43 milions
d'euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua
per representació); que reuneix tetes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I'Administració
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.

l

1
l

f
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t
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1
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social.

t

1
f

- Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I'Administració General de I'Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació.
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-

Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvencia
económica i financera i técnica o professional exigides en els termes de la clausula
1.1 O) del PCAP i que es comprometa adscriure a l'execució del contracte els mitjans
personals 1 materials descrits a la dita clausula.

-

Que, en el cas de recórrer a solvencia externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar deis seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l'execució del contracte.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que tetes les persones que s'adscriguin a la realització de dites activitats
no han estat condemnades per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat
i indemnitat sexuals.

1'

f

-

-

Que compleix amb tots els deures que en materia preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa deis
recursos humans i técnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qua! es desenvolupa
l'article 24 de la Llei 31/1995, en materia de coordinació d'activitats empresarials.
Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors económics destinats a falsejar
la competencia en l'ambit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d'interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

t

1
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1
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¡

1

J
-

-

Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció deis
Jutjats i Tribunals espanyols.
Que la plantilla de !'empresa esta integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
DSÍ

-

D NO obligat per normativa

DNO

Que !'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.
D SÍ

D NO

D NO obligat per normativa

f~
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1
-

Que reuneix algun/s deis criteris de preferencia en cas d'igualació de proposicions
previstos al PCAP.
DSÍ

-

DNO

Respecte l'lmpost sobre el valor afegit (IVA) !'empresa:

M
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D Esta no subjecte o exempt de !'IVA i són vigents les circumstancies que donaren
!loe a la no-subjecció o l'exempció.

D

1

1

D Esta subjecte a I'IVA.
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-

Respecte l'lmpost d'Activitats Económiques (IAE) !'empresa:

D Esta subjecte a I'IAE.
D Esta no subjecte o exempt de I'IAE i són vigents les circumstancies que donaren
lloc a la no-subjecció o l'exempció.
Que, en casque el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d'empreses,
declara:

-

D SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses:
(indicar noms i circumstancies deis integrants i la participació de cadascun, així
com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris)

D NO té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses
-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrónics a:

ONI*

Persona/es
autoritzada/es*

Correu electrónic
professional*

Móbil
professional

*Camps obligatoris.

Si l'adre9a electrónica o el número de teléfon móbil facilitats a efectes d'avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haura de
comunicar la dita circumstancia, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme
per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
deriva des d'aquesta contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitarles al servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el casque formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué
pertanyen és (indicar les empreses que el compasen).

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clausula 1.18) del PCAP.

Data i signatura electrónica de !'empresa licitadora

e

D

M

T

22

G:

-

5 SET. 2018

ANNEX al ...D•... l~... de dala ...................

