_____________________________________________________________________________________
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE PREVENCIÓ ALIÈ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE
SALLENT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.
_____________________________________________________________________________________

DISPOSICIONS GENERALS

1.

Descripció de l’objecte del contracte

Objecte: Prestació del servei de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball,
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut dels treballadors de
l’Ajuntament de Sallent, de conformitat amb el què estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
Els serveis a prestar consten descrits en el Plec de Prescripcions Tècniques, així com número aproximat
de treballadors i de centres del treball.
Divisió en lots: La present licitació no es divideix en lots, atesa l’escassa entitat de les prestacions objecte
de contracte. Tanmateix, la interlocució amb diferents contractista faria més feixuga e ineficaç la gestió del
contracte, generant una major dificultat tècnica al responsable de RRHH que ha de coordinar les tasques a
realitzar.
Codi CPV: 71317000-3 – Serveis de consultoria en protecció i control de riscos i 85147000-1 – Serveis
sanitaris de les empreses.

2. Règim jurídic del contracte
Contracte administratiu de serveis (article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, en endavant, LCSP).

3. Necessitat i idoneïtat del contracte
La idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan
acreditats a l’expedient i als Plecs de Prescripcions Tècniques. Es procedeix a la seva externalització
atesa la manca de personal propi suficient i l’especialització de la matèria.

4.

Dades econòmiques

4.1 Sistema per a la determinació del preu:
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- Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut  A tant alçat.
- Reconeixements mèdics  Preus unitaris.
Període contractual: 4 anys.
ANUALITAT
PREVENCIÓ
2020/2021 2.450 €/anuals.
2021/2022
2.450 €/anuals.
2022/2023
2.450 €/anuals.
2023/2024
2.450 €/anuals.

VIGILÀNCIA SALUT
*1.050 €/anuals.
*1.050 €/anuals
*1.050 €/anuals
*1.050 €/anuals

REVISIONS MÈDIQUES
41 € x treballador
41 € x treballador
41 € x treballador
41 € x treballador

* A raó de 7 € x treballador (s’estima uns 150).

4.2. Valor estimat del contracte:
Càlcul del valor estimat: 30.576 €
Període contractual
4 anys

Pressupost (s/iva)
25.480 €

Màx. 20 % modificació
5.096 €

VEC
30.576 €

4.3. Pressupost base de licitació:
ANUALITAT

Serveis
prevenció
(S/IVA)

Import amb
IVA (21%)

Vigilància salut:
7 € x 150 treb.

Import amb
IVA (21%)

Revisions
mèdiques: 41 €
x treballador *

2020/2021

2.450
€/anuals.

2.964.5
€/anuals

1.050 €/anuals

1.270,50
€/anuals

41 x 65 =
2.665 €

2.450
€/anuals.

2.964.5
€/anuals

1.050 €/anuals

2.450
€/anuals.

2.964.5
€/anuals

1.050 €/anuals

2.450
€/anuals.

2.964.5
€/anuals

1.050 €/anuals

9.800 €.

11.858 €

4.200 €

2021/2022

2022/2023
2023/2024
TOTAL 4
anys:

1.270,50
€/anuals

Import amb IVA

Exempt

1.270,50
€/anuals

41 x 65 =
2.665 €
41 x 85 =
3.485 €

1.270,50
€/anuals

41 x 65 =
2.665 €

Exempt

5.082 €

11.480 €

Exempt

Exempt

Exempt

* Les previsions relatives a les revisions mèdiques són totalment orientatives.

TOTAL: 28.420 euros (IVA inclòs).
TOTAL + MODIFICACIONS (fins a un 20 %) = 34.104 € (IVA inclòs)
El pressupost base de licitació és la despesa màxima que pot comprometre l’òrgan de contractació en
relació al contracte. No obstant, respecte als preus unitaris relatius a les revisions mèdiques, aquest import
és indicatiu i està calculat en funció del número de treballadors al servei de l’Ajuntament segons resulta del
PPT, de forma que el volum de despesa final pel què fa a aquest concepte, vindrà determinat pel número
de treballadors que a criteri personal es sotmetin a les revisions i proves mèdiques definides en el PPT,
sense que en cap cas l’adjudicatari pugui exigir indemnització o compensació per aquest motiu.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a
aplicar, mitjançant partida independent.
Les proposicions que superin a l’alça el pressupost base de licitació seran descartades en el mateix acte
d’obertura de proposicions.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes
en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

5.

Existència de crèdit

5.1. Aplicació pressupostària: 920.227.09 del vigent pressupost municipal.
El contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al
finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s’imputa la despesa de les obligacions que
se’n derivin.
5.2 Expedient d’abast plurianual  Sí.

6.

Termini de durada del contracte  El present contracte tindrà una durada de quatre anys a comptar
des del dia següent a la seva formalització.
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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

7.

Admissió de variants: No.

8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte
 Tramitació  Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
 Procediment  Obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)
 Termini de presentació de proposicions  10 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
 Tramitació electrònica i notificacions electròniques  Sí
 Presentació d’oferta  Sobre únic digital. Exclusivament mitjançant l’eina sobre digital, integrada en
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (http://www.sallent.cat/seu-electronica/perfil-delcontractant-100.html).
 Obligatorietat d’inscripció en Registre Oficial de Licitadors Sí, a la data final de presentació
d’ofertes.

9. Mesa de Contractació i unitat tècnica de negociació  La constitució de la Mesa de Contractació
en els procediments negociats sense publicitat és potestativa d’acord amb allò que estableix l’apartat 1
de l’article 326 de la LCSP. A tal efecte, es designarà una unitat tècnica de negociació.

10. Solvència i classificació empresarial  Atès que l’expedient de contratació es tramita mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat, els licitadors estaran exempts del requisit d’acreditar la solvència
econòmica i financera i la solvència tècnica o professional.

11. Criteris d’adjudicació
-

Criteris quantificables de forma automàtica: (100 punts)

A) Preu anual del servei de prevenció de riscos laborals en les especialitats tècniques de
seguretat, higiene, ergonomia, i psicosociologia) i de vigilància col·lectiva de la salut
..... fins a 20 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i aritmèticament proporcional.

B) Preu unitari per a la realització dels reconeixements mèdics................................... fins a 10 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més
baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i aritmèticament proporcional.

C) Millores de l’oferta (màxim 70 punts)
- TEMPS DE RESPOSTA a les peticions formulades per l’Ajuntament…......………..… fins a 20 punts.

 5 dies hàbils …………………………………………………………………………………………… 0 punts.
 4 dies hàbils.………………………………………………………………………………………….… 5 punts.
 3 dies hàbils …………………………………………………………………………………………… 10 punts.
 1 o 2 dies hàbils …………………………………………………………………….………………… 15 punts.
 Mateix dia ……..………………………………………………………………………………………. 20 punts.

- VIGILÀNCIA DE LA SALUT: Enviament de l’informe de revisions mediques en format electrònic a
cada treballador ………………………………………………………………………………………..…. 10 punts.
El licitador haurà de confirmar l’assumpció d’aquest compromís, si s’escau, complimentant degudament el
document annex 5.

- COORDINACIÓ EMPRESARIAL: Plataforma de gestió de la documentació derivada de la
coordinació
empresarial
amb
presentació
del
funcionament
de
la
mateixa
…………………………………………………………………………………….………………………….. 25 punts.
El licitador haurà de confirmar l’assumpció d’aquest compromís, si s’escau, complimentant degudament el
document annex 5.

- PREVENCIÓ DE RISCOS: Temps per a la realització de les avaluacions inicials de riscos laborals
pendents …………………………………………………………………………………………… fins a 15 punts.
 12 mesos – inici contracte ………………………………………………………………………….… 0 punts.
 10 mesos – inici contracte…………………………………………………………………………..… 5 punts.
 8 mesos – inici contracte …………………………………………………………………………….. 10 punts.
 6 mesos – inici contracte ………………………… …………………………….………………...… 15 punts.

12. Documentació a presentar  Sobre únic digital:
- Documentació administrativa: Annex 1 i 2 (si s’escau)
- Criteris avaluables de forma automàtica: Annex 3 i 4.

13. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormal  Atès que el
criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals
o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en aquest plec no són eficaços per
valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article
85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
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Contractes de les Administracions Públiques.

14. Criteris de desempat  Article 147. 2 LCSP.
15. Garantia definitiva: No.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

16. Responsable del contracte  El Sr. Josep Fernandes Rodríguez, Secretari – Accidental de
l’Ajuntament de Sallent, com a cap de personal.
17. Condicions especials d’execució  L’empresa contractista realitzarà accions de sensibilització i
formació respecte als drets establerts en les lleis d’igualtat o en el conveni col·lectiu aplicable, en
matèria d’igualtat de gènere, dirigit al personal adscrit a l’execució del contracte.

18. Pagament i presentació de factures  El pagament del servei es durà a terme mitjançant la
presentació d’una única factura anual o factures semestrals, expedida pel contractista un cop
realitzada la prestació del període corresponent i conformada pel responsable del contracte.
Els reconeixements mèdics es facturaran pel preu unitari adjudicat i el nombre de treballadors als que
s’hagi realitzat i en tot cas, un cop finalitzada la mateixa i lliurada la documentació mèdica establerta en
el PPT.
19. Modificacions del contracte previstes  Sí. En cas d’incorporació de nous centres de treball a la
relació prevista al PPT.
No tindrà la consideració de modificació contractual, ni podrà suposar canvis en el preu, la variació
ordinària dels treballadors adscrits en el conjunt de les instal·lacions previstes.

20. Cessió/subcontractació  S’admet.

21. Revisió de preus  No.

22. Obligacions de l’empresa contractista:

-

L’empresa contractista té l’obligació de realitzar l’activitat contractada amb subjecció estricta al
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com al Plec de Prescripcions Tècniques
i la seva oferta. En tot el què no estigui previst en el present Plec de Clàusules Administratives,
serà d’aplicació tota la normativa en matèria de contractació pública.

-

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. A aquest efecte, l’Ajuntament de Sallent, es
reserva el dret a comprovar la qualitat dels serveis pels mitjans oportuns.

-

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

-

L’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el
personal adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del present
contracte.

-

L’empresa contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil suficient que
cobreixi, durant tota la vigència del contracte, la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o
indirectes, que puguin derivar-se de l’execució de les prestacions objecte del contracte, per un
import mínim de 600.000 €.

-

L’empresa contractista haurà de tenir en compte en tot moment, les observacions, indicacions o
suggeriments que, respecte al servei dicti l’Ajuntament a través del Departament de RRHH o
persona en qui delegui.

-

L’empresa haurà de respectar les normes de confidencialitat en els termes establerts legalment.

-

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

-

L’empresari està obligat a complir amb les disposicions vigents en matèria mediambiental, social o
laboral establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular
dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-

L’empresari està obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de, 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones pel què fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de protecció de
dades) i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades persones i garantia
dels drets digitals, així com a les seves normes de desenvolupament.

Aquest tractament vetllarà en tot moment pel dret a l’honor, a la intimitat i dignitat del treballador de
l’Ajuntament de Sallent, el què implica una confidencial i sigil absolut del personal que tramiti
informació dels empleats de l’Ajuntament.
Les mesures de vigilància, control de la salut i especialment el resultat de les proves mèdiques dels
treballadors de l’Ajuntament de Sallent, es portaran a terme respectant sempre, el dret a la intimitat i a
la dignitat de la persona del treballador essent estrictament indispensable guardar la confidencialitat de
tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.
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23. Penalitats
 Amb el límit del 10 % del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50 % en el seu
conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran penalitats sobre el preu del contracte, per als incompliments
detallats a continuació:
La prestació manifestament defectuosa amb l’incompliment de les condicions establertes: s’imposarà una
penalitat, que com a regla general, serà d’un 2,5 % del pressupost del contracte, llevat que, motivadament,
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat
podrà arribar a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el màxim prescrit legalment, un 10%.
Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la prestació o
impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable del contracte, o bé
realitzar accions que posin en risc l’interès públic: s’imposarà una penalitat, que com a regla general, serà
d’un 2,5 % del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podrà arribar a ser del 5% del
pressupost del contracte o fins el màxim prescrit legalment, un 10%.
No respectar els acords i les normes de confidencialitat ni la normativa
dades: En aquest cas, s’imposarà una penalitat diària, que com a regla
pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació
greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podrà arribar a ser
contracte.

en matèria de protecció de
general, serà d’un 5 % del
estimi que l’incompliment és
del 10% del pressupost del

Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista: Incompliment de les
condicions especials d’execució definides al contracte: En aquest cas, s’imposarà una penalitat diària, que
com a regla general, serà d’1% del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podrà arribar
a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el màxim prescrit legalment, un 10%.
Per a la imposició de les penalitats corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents
criteris de graduació:
-

La gravetat de la infracció comesa,
La importància econòmica,
L’existència d’intencionalitat,
La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa
naturalesa,
El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
El benefici obtingut pel contractista.

En el cas que correspongui la imposició de penalitats o altres deduccions previstes en el contracte, les
mateixes seran acordades per l’òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte i es faran
executives immediatament, mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial, hagin de ser abonades al contractista,

DADES RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

24. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, les recollides en aquest plec i en l’article 211 de la LCSP 2017 i
l’article 313 de la LCSP.

25. Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran resoltes per l’òrgan
de contractació. Els acords adoptats per la seva resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser
impugnats davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sens perjudici de que els interessats puguin
interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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ANNEX 1 AL PCAP

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
<CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA
SALUT DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT>

__/2020-PSEC
I. INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC

“En/na _________________________________ amb NIF núm. _________________________ en nom
propi/en representació de l’empresa ______________________________, en qualitat de ___________, i
segons escriptura pública autoritzada davant de Notari _________________, en data ______________, i
amb número de protocol __________ /o document ______________, CIF núm. ______________,
domiciliada a ____________ carrer _______________, núm. ____________, opta a la contractació
relativa al contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut del personal de
l’Ajuntament de Sallent i DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que el perfil d’empresa és el següent:
 MICROEMPRESA
 PETITA EMPRESA
 MITJANA EMPRESA
 GRAN EMPRESA

Que l’empresari/l’empresa es troba inscrit/a en algun dels registres (RELI/ROLECE), que les dades que hi
consten són vigents i no han experimentat cap variació i que autoritza a als serveis corresponents de
l’Ajuntament de Sallent accedeixin als mateixos i així a la informació que hi consta registrada?
SÍ

NO

* (En cas afirmatiu, indicar si es troba inscrit en el RELI o el ROLECE): L’empresa/l’empresari es troba
inscrit/a en el _____________________.

II. INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES EMPRESES

- Que l’operador econòmic és una unió temporal d’empreses (UTE)?
SÍ

NO

* En cas afirmatiu, complimenteu:

Denominació de la UTE:
Empreses que la conformen:

Percentatge de participació:

Representant de la UTE:

III. INFORMACIÓ RELATIVA A LA SUBCONTRACTACIÓ
-

L’operador econòmic té la intenció de subcontractar?
SÍ

NO

*En cas afirmatiu, indiqueu la part del contracte que tinguin previst subcontractar, determinant l’import i el
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als que s’encomani la seva realització.

% del contracte a subcontractar

Import del subcontracte

Nom/perfil empresarial
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- (En cas afirmatiu) em comprometo que en cas de resultar adjudicatari, acreditaré davant de l’òrgan de
contractació la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i
justificaré suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-la per referencia als elements tècnics i humans de
que disposa i a la seva experiència, així com, acreditaré que el mateix no es troba incurs en prohibició de

contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i comunicaré qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractistes?

SÍ

NO

IV. CAPACITAT PER CONTRACTAR

- L’empresa/l’empresari declara les següents circumstàncies:

a) Està facultada per a contractar, ja que tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les
circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la LCSP?

SÍ

NO

b) Que no es troba incursa en cap règim d’incompatibilitats per a contractar?

SÍ

NO

c) L’empresa està al corrent de les obligacions tributàries i o de la Seguretat Social de conformitat
amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre?
SÍ

NO

d) L’operador econòmic ha complert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social
i mediambiental?

SÍ

NO

e) (En cas de persona jurídica) Que la societat està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el
seu objecte social pot presentar-se a la licitació, així com que el firmant de la declaració ostenta la
deguda representació per a la presentació de la proposició.

SÍ

NO

f) Que l’empresa compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 39/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats
empreserials.

SÍ

-

NO

g) L’empresa contractista disposa d’una assegurança de responsabilitat civil suficient que cobreixi,
durant tota la vigència del contracte, la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o indirectes,
que puguin derivar-se de l’execució de les prestacions objecte del contracte, per un import mínim
de 600.000 €? O en cas negatiu, en cas de resultar adjudicatari, la concertarà i de manera prèvia a
la formalització del contracte, ho acreditarà davant de l’òrgan de contractació?

SÍ

NO

V. INFORMACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE DESEMPAT

g) Que l’empresa reuneix algun dels següents criteris d’igualació de proposicions:

 Que l’empresa en el moment de venciment del termini de presentació d’ofertes, té en la seva
plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposa la
normativa.

SÍ

No

No obligat per normativa

 Que l’empresa, de conformitat amb la Llei 44/2017, té la consideració d’empresa d’inserció.
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SÍ

NO

 Que l’empresa, en el moment de venciment del termini de presentació d’ofertes, inclou
mesures de caràcter social i laboral, que afavoreixen la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones.
SÍ

NO

(Només en cas que es tracti d’empresa estrangera): Atès que la nostre empresa és estrangera, ens
sotmetem a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

h) Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: (Indicar nom i cognoms, DNI, correu
electrònic i mòbil professional).

Nom i cognoms
DNI
Correu electrònic
Mòbil professional

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà
de comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sallent, per tal de fer la modificació pertinent.

VI. INFORMACIÓ RELATIVA A LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Que l’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, es compromet a realitzar accions de
sensibilització i formació respecte als drets establerts en les lleis d’igualtat o en el conveni col·lectiu
aplicable, en matèria d’igualtat de gènere, dirigit al personal adscrit a l’execució del contracte en el termini
de _________________ mesos a comptar des de la formalització del contracte i acreditar el compliment
d’aquesta obligació davant de l’òrgan de contractació, quan aquest ho requereixi?
SÍ

NO

El sotasignat declara formalment que la informació comunicada és exacte i veraç i ha estat facilitada amb
ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu.

Es compromet igualment a acreditar davant l’òrgan de contractació, la possessió i validesa dels requisits
exigits en aquests Plecs, així com a mantenir els requisits exigits durant tota la durada del contracte i a
comunicar, si s’escau, les eventuals modificacions que puguin patir.

(Lloc, data i signatura del licitador)”

ANNEX 2 AL PCAP: COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ EN UNÍO TEMPORAL
D’EMPRESES/PROFESSIONALS (UTE)

Tenint coneixement de la convocatòria de la licitació del contracte de serveis de prevenció aliè de riscos
laborals i vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament de Sallent,

En/na ......................................................................................... amb DNI ..................................., en nom i
representació de ......................................................................................................................... .
En/na ......................................................................................... amb DNI ..................................., en nom i
representació de ......................................................................................................................... .
(Etc., si s’escau)

Manifesten el compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas de resultar adjudicatària
del contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut del personal de
l’Ajuntament de Sallent , acordant els següents percentatges de participació de cadascun dels components
que formaran la U.T.E:

Nom i cognoms

NIF

% participació

(%)

Així mateix, acorden designar com a representant i interlocutor únic davant l’Administració convocant a
..............................................................., amb DNI ........................................, amb les següents dades a
efectes de notificacions:

Nom i cognoms
DNI
Correu electrònic
Mòbil professional

I per a què consti, als efectes de participar en el citat concurs, firmen la present declaració.
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(Lloc, data i signatura de tots els intervinents).
ANNEX 3
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

"En/Na ........................................ amb domicili a efectes de notificacions en la direcció de correu electrònic
........................................ amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de l’empresa
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació dels serveis de prevenció aliè de riscos laborals i
vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament de Sallent, anunciat al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Sallent, en data ……………… faig constar que conec el Plec de Clàusules Administratives
que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part en la licitació i comprometent-me a
dur a terme l’objecte del contracte pels imports següents:
- Serveis de prevenció de riscos laborals: ........................................................ euros/anuals (IVA exclòs).
- Serveis de vigilància en la salut: ..................................................................... euros/anuals (IVA exclòs).
- Revisions mèdiques .......................................................................................... euro/unitat (exempt d’IVA).
(Les xifres s’hauran d’expressar en lletres i números).

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Sallent i en
particular, efectua el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients per dur a terme adequadament la prestació.

(Lloc, data i signatura del licitador)."

ANNEX 4

En/na .................................................................................., amb DNI número ........................ en nom i
representació de l’empresa .............................................................., amb NIF.................................... a
l’objecte de participar al contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut del
personal de l’Ajuntament de Sallent,

- Es compromet a respondre a les peticions formulades per l’Ajuntament de Sallent en un termini màxim de
.................. dies hàbils / al mateix dia.
- Es compromet a enviar l’informe de les revisions mediques en format electrònic a cada treballador?
SÍ

NO

- Es compromet a posar a disposició d’aquesta Corporació, sense cost per la mateixa, una plataforma de
gestió de la documentació derivada de la coordinació empresarial i a presentar el funcionament de la
mateixa?
SÍ

NO

- Es compromet a realitzar les avaluacions inicials de riscos laborals pendents a l’Ajuntament de Sallent,
en un termini de ………………………….. mesos, a comptar des de l’inici del contracte.

I per a què consti, als efectes de participar en el citat concurs, firma la present declaració.

(Lloc, data i signatura).
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