QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UN

PROGRAMARI PER A la ESTANDARITZACIÓ
MULTIDISCIPLINAR DELS PROCESSOS
ASSISTENCIALS AL CONSORCI CORPORACIÓ
SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 21CPI0005
1. Nombre d'expedient.
EXP. 20CPI0005.
2. Objecte del contracte.
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UN SOFTWARE PER
L'ESTANDARDITZACIÓ MULTIDISCIPLINAR DELS PROCESSOS ASSISTENCIALS (E-EMPA).

A

L'objectiu d'aquest procediment és el desenvolupament d'un programari per a la
estandardització multidisciplinària dels processos assistencials i del conjunt de serveis
d'implantació d'aquest programari a l'CCSPT.
Els objectius d'el projecte són millorar el procés assistencial, prioritzant el pacient,
estandarditzar la pràctica clínica mèdica i enfemera, millorar la comunicació i el treball en equip,
millorar la gestió del temps durant el procés, disminuir la variabilitat no justificada i avaluar amb
indicadors de procés i de resultats.
Lot únic: el present contracte no està dividit en lots per raons tècniques i assistencials
justificades a l'empara dels articles 116.4 g) i 99.3 LCSP i en la Memòria justificativa en els
següents termes:
El present contracte requereix l'adjudicació de totes les seves prestacions a el mateix proveïdor
ja que en cas contrari resultaria inviable, des d'un punt de vista tècnic i de l'eficàcia de la
prestació, la posterior execució de l'servei requerit, pel fet que el contracte consisteix en el
desenvolupament d'un únic programari que és indivisible, és una aplicació integral de l'flux de
dades en l'àmbit dels processos assistencials. Això explica que el lot únic no pugui ser disgregat
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en més lots, de manera que la seva fragmentació comportaria una execució ineficient i incapaç
de donar adequada cobertura a les necessitats que motiven la posada en marxa de la licitació.
El licitador haurà de presentar oferta al lot complet.
Nomenclatura CPV: 72212900-8 Serveis de desenvolupament de programari i sistemes
informàtics diversos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
Contracte subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària, mitjançant procediment
obert, segons l'article 156 LCSP.
La contractació present, tal com s'especifica en la memòria justificativa, respon a una iniciativa
que forma part del Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT (d'ara en endavant
Programa de CPI) que, al seu torn, s'emmarca en el Pla Nacional de Compra Pública d'Innovació,
aprovat pel Govern el 28 de juny de 2016 i, concretament, en els eixos 1 i 3 de l'estratègia
RIS3CAT
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell ha presentat una iniciativa de
desenvolupament tecnològic en salut que ha estat acceptada com a operació dins del marc PO
FEDER de Catalunya 2014-2020 en la convocatòria del Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya (ref . BDNS 416.159). Com es descriu en les bases reguladores
aprovades en l'Ordre EMC / 66/2018 del 5 de juny i modificades per l'Ordre EMC / 139/2018, de
31 de juliol, es tracta d'un projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes
de valorització i transferència de resultats d'investigació.
El projecte e-EMPA es vincula amb l'objectiu específic OE.2.3.1 de l'PO FEDER Catalunya 20142020 referent a la promoció dels serveis públics digitals, l'alfabetització digital, l'e-aprenentatge,
e-inclusió i, específicament, de l'e-salut.
Concretament, en referència a l'ús de les TIC per al processament de dades clíniques, la nostra
proposta suposa una millora de la gestió dels processos assistencials actuals i, en conseqüència,
una millora en la qualitat i la seguretat tant de l'pacient com de treballador.
De la mateixa manera, i-EMPA contribueix al tercer eix d'actuació derivat dels objectius
estratègics definits per RIS3CAT, com un projecte innovador que generarà tecnologies TIC
facilitadores transversals.
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4. Tipus i naturalesa jurídica de contracte.
El de referència, és un contracte de serveis regulat a l'article 17 LCSP.
El procediment de contractació té caràcter administratiu.

5. Òrgan de contractació.
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, és un consorci de naturalesa jurídica pública i
caràcter institucional, l'òrgan de contractació és la Direcció General, que actua per a realitzar les
funcions atorgades per delegació de l'òrgan de contractació, el Consell de Govern del Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, de conformitat amb l'Acord de 16 de novembre del
2016, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7253 de data 23 de
novembre del 2016.

6. Membres de la Mesa de Contractació.
Taula de Contractació.
Les funcions de la Taula de Contractació són:
-

La qualificació de la documentació acreditativa de l'acompliment dels requisits previs i
acordar l'exclusió de candidats.
La valoració de les proposicions dels licitadors.
La proposta de la qualificació d'ofertes anormalment baixes.
La proposta a l'òrgan de contractació de l'adjudicació del contracte.

La constitució de la Taula de Contractació és:

membre
President
Secretari

assessor Jurídic

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Rocio Cebrián Rubio, Directora Assistencial i Serveis
Transversals
Encarna Martín Bermúdez,
Tècnic Superior adscrit a la Secretaria Tècnica d'Afers Jurídics i
Contractació
Marta López Borafull, Coordinadora de l'Oficina Jurídica de
l'CCSPT.
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assessor Econòmic
assessor Tècnic
assessor Tècnic

Francesc Luque López, Director d'Economia i Serveis
Mireia Subirana Casacuberta, directora d'Infermeria de
l'CCSPT.
Anna Benavent Navarro, Direcció d'Organització i Sistemes
d'Informació

7. Pressupost base de licitació, valor estimat i preu de l'contracte.
Pressupost base de licitació:
-

Pressupost total: 275.902,88.- € IVA inclòs.
IVA suportat: 21% (serveis)

El pressupost base de licitació per a la contractació d'aquest servei és de 228.018,91 € (IVA no
inclòs) i 275.902,88 € (IVA inclòs).
Els preus són màxims: limiten el preu de les ofertes.
No es contempla, atesa la naturalesa de l'contracte, la revisió de preus.

Pressupost màxim de l'contracte (IVA no inclòs).
Aquest pressupost es distribueix per anys segons es detalla a continuació:
distribució anual

€ (Sense IVA)

2021

45.603,78 €

2022

91.207,56 €

2023

91.207,56 €
228.018,91 €

TOTAL

Pressupost màxim de l'contracte (IVA inclòs).
Aquest pressupost es distribueix per anys segons es detalla a continuació:
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€ (Amb IVA)

distribució anual
2021

55.180,58 €

2022

110.361,15 €

2023

110.361,15 €

TOTAL

275.902,88 €

Valor estimat:
-

Pressupost base de licitació: 228.018,91 €, IVA exclòs.
Pressupost pròrroga: no es preveu.
Modificacions de l'contracte: no es preveuen.

-

Valor estimat total: 228.018,91 €.

Determinació del preu:
-

Els preus són màxims, limiten el preu de les ofertes.

-

Els preus oferts inclouran tots els impostos, taxes, etc.

-

Sistema de determinació del preu: l'import per a la prestació de l'objecte de contractació
s'ha determinat tenint en compte el preu de les actuals empreses prestatàries d'aquests
serveis, altres costos derivats de l'execució de l'servei, els treballs que engloba, els preus
de mercat per a aquest tipus de serveis i el resultat de la consulta preliminar de mercat.

-

Revisió de preus: no procedeix.

8. Període de manteniment de les ofertes.
El període de manteniment de les ofertes serà de 4 mesos a partir de l'obertura de l'Sobre B.

9. Abonaments a l'contractista.
Forma de pagament a l'contractista: atenent a les especificacions de l'apartat 2.5.4 del plec de
prescripcions tècniques ia la clàusula 28 de l'Plec de Clàusules Administratives Particulars.
5

10. Existència de crèdit.
S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al
pagament de l'contracte. Respecte de l'CCSPT, com a òrgan de naturalesa jurídica pública, les
dades referents a l'existència de crèdit són:
-

Partida pressupostària: 680.0002.01.

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública / Destinatari de les
factures derivades de l'contracte: responsable de l'control econòmic pressupostari de l'CCSPT.

11. Durada de l'contracte.
La vigència del contracte serà des de la data de formalització fins al 31 de desembre de 2023.

12. Presentació d'ofertes.
Mitjançant l'eina Sobre Digital accessible a través de l'adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT
Obligatorietat de presentació de les ofertes mitjançant Sobre Digital, d'acord amb el que
estableix la Disposició Addicional 15ª de la LCSP.
AVÍS: la mesura màxima de cada fitxer que es pot enviar per la plataforma Sobre Digital és de 25
MG, per tant, si hi ha fitxers el pes dels quals és superior serà necessari fraccionar, comprimirlos, etc. per poder procedir al seu enviament.

13. Lloc d'execució de les prestacions contractades.
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)
Parc Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona)

14. Variants.
No s'admeten.
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15. Criteris d'adjudicació i valoració.
Concretats en el document annex V del PCAP.

16. Garantia provisional.
No s'exigeix.

17. Garantia definitiva.
En aquest procediment, d'acord amb l'article 108.2 de la LCSP exigirà la constitució de garantia
definitiva. L'adjudicatària haurà de constituir la garantia corresponent a l'cinc per cent (5%) de
l'import d'adjudicació
Possibilitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu: procedeix.
L'import de la retenció serà el corresponent a l'cinc per cent (5%) de l'import d'adjudicació de
l'Lot únic, IVA exclòs.
La forma i les condicions en què es farà la retenció són les següents: quan es presenti la primera
factura per cobrament es deixarà constància de l'import corresponent de la garantia que s'ha de
retenir, i s'aplicarà la retenció cancel·lant la factura / es corresponent / si constituint la garantia
definitiva. Per al cas que amb l'import d'aquesta primera factura no s'arribi a cobrar el total de
la garantia a constituir, l'import restant es retindrà de les successives factures que s'enviïn.

18. Solvència i classificació empresarial.
-

No s'exigeix classificació de contractista.

-

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s'acreditarà segons consta en
l'Annex I de l'PCAP.

-

Adscripció de mitjans materials i / o personals a l'execució de l'contracte.
Serà una obligació contractual essencial adscriure a l'execució d'el contracte dels mitjans
indicats en el quadre de la declaració responsable que figura en l'Annex II de l'PCAP.
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Aquest compromís d'adscripció de mitjans s'integrarà en el contracte i el seu
incompliment donarà lloc a la resolució del contracte d'acord amb el que disposa la
Clàusula 10.2 del PCAP.

19. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals.
Es consideraran desproporcionades o anormals a l'efecte de la LCSP, les ofertes la reducció de
preu sigui superior a l'20% de la mitjana de les ofertes presentades. Quan l'oferta econòmica
sigui inferior en al menys un 15% a la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, i la baixa no superi el 20%, s'analitzaran altres circumstàncies de la
proposició, segons el procediment detallat a la clàusula 14.5 del PCAP.
No es podrà excloure l'oferta que incorri en baixa presumptament anormal sense que es tramiti
el procediment regulat en l'article 149 de la LCSP, detallat a la clàusula 14.5 d'el PCAP.

20. Condicions especials d'execució.
-

Pagament als subcontractistes, d'acord amb la Clàusula 34 de l'PCAP.

-

El contractista adoptarà les mesures oportunes per al compliment de la responsabilitat
social corporativa, incloent els següents compromisos obligatoris:
o

Compromís mediambiental
El contractista adoptarà les mesures oportunes per al compliment de la
legislació ambiental en vigor en relació amb el treball realitzat. A més, s'ha
d'assegurar que el seu personal està degudament format i és competent en
matèria de bones pràctiques ambientals. L'òrgan de contractació es reserva el
dret a sol·licitar a l'contractista evidència sobre el compliment dels requisits
legals ambientals que siguin d'aplicació o de l'adequada formació de personal.
El contractista haurà d'adoptar les mesures preventives que estiguin al seu abast
per tal d'evitar qualsevol incident que pugui derivar en una contaminació de
l'entorn, com ara els abocaments líquids indesitjats, abandonament de residus
o la seva incorrecta gestió, especialment, d'aquells considerats com a perillosos.
L'òrgan de contractació es reserva el dret de repercutir als el contractista el cost
de reparació de dany ambiental derivat d'un incident ambiental causat per ells.
Compromisos ambientals:


Desenvolupar la seva activitat amb una actitud responsable davant del
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o

Medi Ambient.
Complir amb la normativa ambiental en vigor i amb els requisits legals
aplicables a la seva activitat.
Informar de tots els incidents amb repercussió ambiental que tinguin
lloc en el desenvolupament de l'activitat a les instal·lacions dels centres.
Segregar els residus en origen i gestionar d'acord amb la normativa en
vigor, prioritzant el reciclatge enfront de l'eliminació.
Retirar els residus generats en el lliurament de l'subministrament
(embalatges externs de transport) i en cas de dipositar-los als
contenidors dels centres, s'ha de fer sota el consentiment de personal
responsable de l'Hospital.
Establir totes les mesures al l'abast per evitar abocaments i vessaments.
No abocar productes químics a la xarxa de sanejament.
Consumir aigua, energia i altres recursos que necessiti per al
desenvolupament dels treballs d'una manera responsable.
Reutilitzar tots els materials que sigui possible.
Apagar els equips sempre que el seu funcionament no sigui necessari.
Col·laborar amb el personal dels centres.

CONSIDERACIONS SOCIALS
L'empresa adjudicatària no ha de practicar o donar suport a la discriminació en
la contractació, remuneració, accés a la capacitació, promoció, acomiadament o
jubilació basada en la raça, origen social o nacional, casta, naixement, religió,
discapacitat, gènere, orientació sexual, responsabilitat familiar, estat civil,
afiliació a sindicats, opinions polítiques, edat o qualsevol altra condició que
pugui donar origen a la discriminació.
L'empresa adjudicatària no ha d'interferir en l'exercici dels drets del seu
personal per observar les seves creences o pràctiques o per satisfer les seves
necessitats relacionades amb la raça, origen social o nacional, religió,
discapacitat, gènere, orientació sexual, responsabilitat familiar, afiliació a
sindicats, opinions polítiques, o qualsevol altra condició que pugui donar origen
a la discriminació.
L'empresa adjudicatària no ha de permetre cap comportament que sigui
amenaçador, abusiu, explotador o sexualment coercitiu, incloent gestos,
llenguatge, i contacte físic en el lloc de treball i, on sigui aplicable, en residències
i altres instal·lacions per a l'ús dels seus empleats, ofertes per l'empresa
adjudicatària.

Les condicions especials d'execució es consideren obligacions essencials de l'contracte. El seu
incompliment serà causa de resolució de l'contracte, atenent a l'article 211 de la LCSP i als
l'Apartat 25 del present Quadre de Característiques.
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21. Modificacions de l'contracte.

-Modificació i / o resolució de l'contracte en casos de situacions de retallada, contenció o
modificació de la despesa derivades de l'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària,
d'acord amb allò establert a la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquestes modificacions i / o
resolucions es fan per raons d'interès públic d'acord amb el que preveu l'art. 206 de la LCSP.
-Cessió d'el contracte d'acord amb els termes de l'article 214 de la LCSP: En el cas que, prèvia
autorització de l'òrgan de contractació, s'autoritzarà la facultat de cessió de l'contracte,
s'entendrà com una modificació a l'efecte de l'article 204 de la LCSP.
-Quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les circumstàncies de l'article 205
de la LCSP.
El procediment de modificació serà el previst en l'article 191 de la LCSP i articles 97 i 102 de
l'RGLCAP.
22. Cessió de l'contracte.
Els drets i obligacions dimanants d'aquest contracte podran ser cedits pel contractista a un
tercer tenint en compte els requisits que estableix l'article 214 de la LCSP i de conformitat amb
el que estableix la Clàusula 33.2 del PCAP.

23. Subcontractació.
Es permet la subcontractació per tractar-se d'un contracte la complexitat aconsella permetre
que l'adjudicatari pugui subcontractar serveis amb altres empreses especialitzades que no
estiguin integrades o relacionades directament amb la seva empresa, tenint en compte el que
estableixen els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.
Totes les condicions especials d'execució que formin part de l'contracte seran exigides igualment
a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest (article 202.4 de la LCSP).
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació. No procedeix.
Possibilitat de pagaments directes a l'subcontractista per l'òrgan de contractació. No procedeix.

24. Termini de garantia.
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L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de l'contracte, així com de les
conseqüències que es dedueixin de la normativa vigent que s'aplica a aquest tipus de serveis,
així com de les actuacions, omissions, mètodes o tècniques empleades que hagin estat
inadequades, com a mínim durant un any (12 mesos) des de la finalització de l'contracte.

25. Obligacions essencials en el marc de l'execució de l'contracte.
En la fase d'execució, s'ha de comprovar el compliment de les obligacions essencials estipulades
com a tals en el present expedient:
L'adscripció de mitjans personals i tècnics oferts, indicats en l'Apartat 18 del present Quadre de
Característiques i Annex I de l'PCAP i el compliment de les condicions especials d'execució,
recollides en l'Apartat 20 del present Quadre de Característiques.
El seu incompliment derivarà en la resolució del contracte en aplicació de l'article 211 de la LCSP.

26. Programa de treball.

D'acord amb l'apartat 2.5.2.1 del plec de prescripcions tècniques.

27. Unitat encarregada de l'seguiment i execució de l'contracte.
Les unitats encarregades de l'seguiment i execució ordinària de la contractació són:
•

CCSPT: Daniel Fibla Guitart, (Responsable Tecnològic CPI) i Anna Benavent Navarro
(Directora d'Organització i Sistemes d'Informació).

Aquestes unitats realitzaran, com a responsables de l'contracte, el seguiment de l'execució amb
les facultats que li atribueix l'article 62 de la LCSP i altres inherents a la supervisió i coordinació
d'aquesta contractació, podent sol·licitar a l'adjudicatària la informació i / o documentació que
necessiti en qualsevol moment. Els correspon també la funció d'informar sobre la procedència
o no dels abonaments corresponents a les factures que presenti el contractista un cop
comprovada la seva correcta prestació.

28. Cessió de dades.
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'execució de l'contracte, requeriran accessos i / o tractament de dades de caràcter personal de
l'CCSPT per part de l'adjudicatari: Sí
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En concret, el tractament a realitzar consistirà en:
X Recollida
X Estructuració
X Conservació
X Consulta
X Difusió
X Supressió
X Registre
X Modificació
X Extracció
X Interconnexió
X Destrucció
X Comunicació

29. Règim de penalitats.
1. Penalitats associades a la demora en l'execució.
Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte a l'acompliment dels terminis
previstos en el programa de treball, per causes que li siguin imputables, els òrgans de
contractació podran optar, donades les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte
amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions que
estableixen els articles 193 i 194 de la LCSP.
Concretament, el règim de penalitats associat a l'incompliment de les fases de l'contracte és
l'establert en la clàusula 2.5.4 d'el plec de prescripcions tècniques.

30. Causes de resolució.
A més de les causes de resolució contractual establertes en la LCSP, és causa expressa de
resolució contractual la següent:
-

L'adveniment d'una causa d'impossibilitat material d'execució de l'contracte que afecte
alguna de les parts contractants impedint, d'acord amb els preceptes de la LCSP,
continuar amb l'execució de l'contracte.

31. Publicitat, utilització de mitjans electrònics i notificació electrònica.
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D'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives, s'articularan a través de la
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat dins el perfil de l'contractant de el Consorci Corporació
Sanitària Parc Taulí (CCSPT) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT , Diverses
actuacions i la comunicació d'informació relativa a la tramitació de la licitació.
La publicació d'aquesta informació en el tauler d'anuncis de la plataforma té plena validesa als
efectes de l'contingut d'allò que es publica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a
partir d'aquesta publicació.
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és responsabilitat
dels licitadors subscriure al tauler d'anuncis de l'expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter
immediat l'avís de la nova informació disponible.
(Aquesta subscripció s'efectuarà de manera concreta i específica per a cada licitació respecte
de la qual s'estigui interessat, i s'hi accedeix a través d'l'apartat actualment anomenat "voleu
que us informem de les novetats".
D'acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta
la pràctica de les notificacions i comunicacions que es derivin per mitjans exclusivament
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes la presentació
d'ofertes i sol·licituds de participació en aquesta licitació per part de les empreses comportarà
l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans electrònics.

32. Exempció de presentació de la documentació de el sobre A (DEUC):
En virtut del que preveuen els articles 140 i 141 de la LCSP els licitadors ene l moment de
presentar les proposicions, NOMÉS hauran de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC) que hauran d'omplir oportunament, i a del qual s'accedeix mitjançant el
següent enllaç: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es omplert
d'acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat de
data 6 d'abril del 2016.
En el cas de procediments subjectes a regulació harmonitzada, els licitadors disposaran d'un
document anomenat "ESPD-request.XLM" que hauran d'omplir i a què s'accedeix mitjançant el
següent enllaç: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
En el cas que els licitadors recorrin a capacitats d'altres entitats, s'haurà d'aportar el document
europeu únic de contractació (DEUC) corresponent a les esmentades entitats.
S'estableix l'obligatorietat ÚNICAMENT per a aquelles empreses en què es dicti la proposta
d'adjudicació d'haver de presentar la documentació justificativa de l'acompliment dels
requeriments de capacitat i solvència exigits en aquest plec, un cop siguin requerides a aquest
efecte amb caràcter previ a l'adjudicació.
De la mateixa manera, l'òrgan de contractació en qualsevol moment de l'procediment podrà
sol·licitar als candidats i licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents
justificatius quan sigui necessari per garantir el bon funcionament de l'procediment.

33. Telèfon i direcció: per fer consultes
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Consultes de tipus administratiu o tècniques: Secretaria Tècnica d'Afers Jurídics i de
Contractació. Edifici la Salut. C / Parc de l'Taulí, 1, 08208, Sabadell (Barcelona).
telèfon: 93.745.84.03
Horari d'atenció a el públic: 08:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres
Correu electrònic: contractaciopublica@tauli.cat

Consultes tècniques en relació a l'eina de Sobre Digital:
telèfon: 902 88 44 88. Ext. 31 Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat
Horari de suportLes: 08:00 a 18:00 hores de dilluns a divendres

34. Obligacions contractuals essencials
• Compliment dels terminis fixats en els plecs de clàusules en relació a l'execució de l'contracte.
L'incompliment en aquest aspecte facultarà l'òrgan de contractació per a procedir a la resolució
del contracte.
• Compliment de les normes en matèria de riscos laborals.
• Compliment de les normes que fixa la LCSP sobre subcontractació.
• Compliment de la obligació d'adscripció inicial i manteniment durant la vigència de l'contracte
dels mitjans materials i personals detallats en l'oferta presentada.
• Compliment de les millores proposades en l'oferta presentada que hagin estat acceptades.
• Compliment en la qualitat del servei d'acord amb l'oferta presentada i d'acord amb les
prescripcions tècniques adjudicades.
• Es considera una obligació essencial de l'contracte la comunicació per part de l'empresa del
deure d'afiliació i alta a la seguretat social amb el personal que ocupin en l'execució de
l'contracte.
• Compliment de les obligacions previstes a l'article 217 de la LCSP, si escau, en relació a la
comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors.
• Compliment del deure de confidencialitat.
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• Compliment de les obligacions en relació a la transparència, d'acord amb el que estableix la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
• L'adjudicatari queda obligat a l'acompliment dels principis ètics i regles de conducta que
s'indiquen en el PCA.
• L'adjudicatari queda obligat a l'acompliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
de sistema de protecció a la infància ia l'adolescència.
• Les condicions especials d'execució de l'contracte assenyalades en el plec.
• En els contractes l'execució dels quals impliqui la cessió de dades per les entitats de sector
públic, és a dir, en aquells contractes que requereixin de l'tractament pel contractista de dades
de caràcter personal per compte de l'responsable de l'tractament, s'estableixen com a
obligacions essencials de contractista les següents:
-

-

-

-

sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
pel futur contractista, sense perjudici del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de
l'article 202 LCSP.
presentar, abans de la formalització de l'contracte una declaració sobre on estaran
situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests i comunicar
qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada al llarg de la vida d'el contracte.
l'obligació dels licitadors d'indicar la previsió de subcontractar els servidors o serveis
associats a aquests, amb indicació del nom o perfil empresarial dels subcontractistes,
que s'hauran de definir per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica dels subcontractistes als que s'encarregui la realització.
la finalitat per a la qual se cedeixen les dades.
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