CONTINGUT DELS SOBRES
SOBRE A, de
comprendre:

DOCUMENTACIÓ

PERSONAL,

haurà

de

En el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, en virtut de l’article 4 del Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, els licitadors
podran presentar, com a substitució de la documentació relacionada més amunt:
a) Una declaració responsable (que s’adjunta com a Annex 1) indicant que compleix les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, segons disposa l’article 146.4 del
TRLCSP. Aquesta declaració inclou la declaració responsable de no estar incurs en prohibició per a
contractar, d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per la legislació vigent, signada pel licitador, en els termes dels articles 146.1c) del
TRLCSP.
o
B) El formulari normalitzat de document únic europeu de contractació ( DEUC), consistent en una
declaració actualitzada de l’interessat.. L’òrgan de contractació, en qualsevol moment, podrà demanar
als candidats i licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti
necessari per a garantir el bon fi del procediment. S’adjunta al present com Annex 3 la “Recomanació
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat als òrgans de contractació en relació
amb la utilització de document únic europeu de contractació previst a la nova directiva de contractació
pública”, el qual conté un apartat d’orientacions per a la complementació del formulari normalitzat
DEUC. Així mateix s’adjunta com Annex 4 el DEUC el formulari normalitzat del document únic europeu
de contractació ( DEUC) amb la part I ( informació sobre el procediment e contractació i el poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora) complimentats.
La presentació d’un dels dos documents (Declaració responsable o DEUC) comporta que els licitadors
únicament hagin de presentar els documents referenciats en els apartats número 1 a 3 d’aquesta
clàusula (dades complementaries; declaració responsable del licitadors; declaració de
confidencialitat i compromís, si s’escau, de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses si
resulten adjudicataris del contracte)
No obstant, en el cas que el licitador opti per la presentació de la declaració responsable o el Document
Únic Europeu de Contractació, l’òrgan de contractació podrà exigir, en qualsevol moment, l’aportació de
la resta de documents que complementin la documentació relativa a la solvència econòmica i tècnica de
l’empresa licitadora.

En el cas dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, en virtut del previst a l’article 59 de la
Directiva 2014/24/UE, en el moment de presentació de les ofertes els licitadors únicament podran
presentar com a prova preliminar, i per tant substitutòria de tota la documentació relacionada en els
apartats 1 al 15, el document europeu únic de contractació (DEUC) (Annex 4), consistent en una
declaració actualitzada de l’interessat, en substitució dels documents que integren el sobre A, amb
excepció dels documents número 1 a 3.

L’òrgan de contractació, en qualsevol moment, podrà demanar als candidats i licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius quan resulti necessari per a garantir el bon fi del
procediment.
S’adjunta al present com Annex 3 la “Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l’Estat als òrgans de contractació en relació amb la utilització de document únic
europeu de contractació previst a la nova directiva de contractació pública”, el qual conté un apartat
d’orientacions per a la complementació del formulari normalitzat DEUC.
Així mateix, els licitadors poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta com Annex DEUC o be
utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC
corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació
requerida en les parts II a V del formulari.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que
preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

RELACIÓ DE DOCUMENTS
1.

Dades complementàries signada pel licitador (Model A).
D’acord amb l’article 146.1 apartat d) del TRLCSP, en aquest document es podrà fer constar
per part dels licitadors, l’adreça de correu electrònic que es designa a efectes de totes les
notificacions per part del Consorci Sanitari Integral en els procediments que regeixi aquest
plec. Les notificacions realitzades s’entendran vàlides i compleixen amb el que estableix la Llei.

2.

Declaració de confidencialitat signada pel licitador (Model B), manifestant la concurrència o
no de confidencialitat dels documents presentats en els sobres A i B.

3.

Compromís, si s’escau, de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses si resulten
adjudicataris del contracte.

4.

Índex dels documents que comprèn el sobre, enunciat numèricament

5.

Còpia validada del Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracti d'empresaris
individuals, o de la persona que signi la instància quan actuï per representació.

6.

Quan el licitador sigui una persona jurídica, còpia validada de l’escriptura de constitució, i,
en el seu cas, de modificació dels estatuts o normes fundacionals de l’entitat, i l’acreditació
de la seva inscripció al Registre Mercantil quan, per la naturalesa o forma jurídica de l’empresa,
així ho requereixi la legislació mercantil o bé en aquell altre Registre Oficial que correspongui
en funció de la tipologia de la persona jurídica de l’empresa.

7.

Quan s’actuï en representació d'una altra persona, física o jurídica, còpia validada de
l'escriptura d'apoderament notarial atorgada per la persona amb poders suficients i la seva
acreditació d’inscripció al Registre Mercantil, en cas de tractar-se d’empresaris inscrits al mateix
o bé en aquell altre registre oficial que correspongui en funció de la tipologia jurídica de
l’empresa.

8.

Declaració responsabilitat mediambiental (model C).

9.

Declaració de criteri social (model D).

10. Declaració de pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones (model E).
11. Declaració de normes de prevenció de riscos laborals (model F).
12. Declaració responsable del licitador en que manifesti que les circumstàncies
reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variació.
13. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte, la Pòlissa de
Responsabilitat Civil indicada a la clàusula trenta-unena, si s’escau.
14. Titulació: Declaració de l'oferent, segons model adjunt com a Annex 2, sobre la seva condició
de fabricant, distribuïdor o importador de l'article o producte ofertat, si s’escau.
15.

D’acord amb l’art. 65 TRLCSP, acreditació de la capacitat i solvència tècnica,
econòmica i financera assenyalada als articles 62, 63, 67,3, 72, 74, 75 i 77 TRLCSP o
classificació empresarial en els termes especificats al quadre de característiques
específiques.

16.

Les empreses estrangeres han d’aportar, a més, la declaració de submissió a la
jurisdicció dels Tribunals espanyols, amb renúncia expressa al fur que els pogués
correspondre, per a qualsevol qüestió relacionada amb la contractació a la qual es licita.

Altres documents que l’empresa cregui oportú presentar per a un major coneixement de les seves
activitats.

SOBRE B de DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUSCEPTIBLES DE
JUDICI DE VALOR, haurà de comprendre:
1.

Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B (Model IB)

2.

Declaració dels lots, si s’assenyala al quadre de característiques específiques,
que es presenta el licitador.

3.
4.
5.
6.
7.

Annex tècnic
Declaració marcatge CE
Annex criteris subjectius
Catàlegs i fitxes tècniques
Qualsevol altre documentació que acrediti la proposta del licitador.

Tota la documentació que comprengui el sobre B haurà de constar en suport paper i també en suport
informàtic (CD o Pendrive, en el qual s’indicarà el nom de l’empresa i l’expedient al qual licita), primant
la informació que consti en suport paper en cas de discrepància entre formats.

SOBRE C de LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA, haurà de comprendre:
1.

L’oferta econòmica segons l’Annex 5 i l’Annex Econòmic.

Serà obligatori complimentar i presentar l’oferta econòmica mitjançant l’Annex Econòmic.
Tota la documentació que comprengui el sobre C haurà de constar en suport paper i també en suport
informàtic (CD o Pendrive, en el qual s’indicarà el nom de l’empresa i l’expedient al qual licita), primant
la informació que consti en suport paper en cas de discrepància entre els dos formats.
La documentació justificativa de la proposició del licitador corresponent a la documentació tècnica i
la que és objecte d’un judici de valor, així com l’oferta econòmica i la documentació que és
quantificable de forma automàtica ha de figurar exclusivament dins dels corresponents sobres B o C i
s’haurà de mantenir degudament secreta fins el moment de l’obertura d’aquests sobres en acte públic,
d’acord amb allò que estableix l’article 145 del TRLCS en relació amb l’article 26 del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Per aquest motiu, en el supòsit d’inclusió de tota o part d’aquesta informació, corresponent a elements
que seran tinguts en compte per a la valoració de les proposicions, en el sobre A, l’empresa licitadora
quedarà exclosa.
Així mateix, quedaran automàticament excloses de la licitació les propostes que presentin dins del
sobre B dades que permetin conèixer el contingut del sobre C.

