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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE D’OFTALMOLOGIA I AGENTS AUXILIARS DE CIRURGIA OFTALMOLÒGICA AMB
CESSIÓ D’UN EQUIP FACOEMULSIFICADOR PER A LA REALITZACIÓ D’INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
DE CATARACTES PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, PER PROCEDIMENT
OBERT HARMONITZAT I TRÀMIT ORDINARI
A. Entitat contractant
SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT
DENOMINACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

NIF
A - 43282334

DOMICILI

POBLACIÓ

C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

B. Objecte
B.1 És objecte de la present sol·licitud, la contractació del subministrament del material fungible i
equipament necessari per la realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes al bloc quirúrgic de
l’Hospital Comarcal d’Amposta, així com el subministrament d’agents auxiliars utilitzats en cirurgia
oftalmològica, que es reflecteixen a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquest objecte
comprèn la cessió d’un equip facoemulsificador per la realització de cirurgies de cataractes, que inclou el
seu manteniment, instal·lació i posada en funcionament del mateix, així com la formació als
professionals que utilitzen aquest aparell de forma habitual.
B.2 Aquest procediment es divideix en TRES (3) LOTS:
-

LOT 1: PROCÉS CATARACTES
o Sublot 1.1: Custom pack procés cataractes
o Sublot 1.2: Lents intraoculars
o Sublot 1.3: Material divers

-

LOT 2: MATERIAL FUNGIBLE
LOT 3: AGENTS AUXILIARS CIRURGIA OFTALMOLÒGICA

-

Les ofertes al LOT 1 s’han de presentar per LOT sencer, donat que, tot i la seva divisió en tres sublots,
tots tres seran adjudicats al mateix proveïdor, ja que tots els productes compresos en els mateixos s’han
de fer servir amb l’equip facoemulsificador que ha de cedir l’adjudicatari d’aquest LOT i, per tant, han de
ser compatibles.
B.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és per al LOT 1 i el LOT 2: 33122000-1 Aparells d’oftalmologia, i per al LOT 3: 33662100-9
Medicaments usats en oftalmologia, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel
qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i de les directives 2004/17/CE i 2004/18CE
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la
revisió del CPV.

C/ de Jacint Verdaguer, 11-13
43870 Amposta
Tel. 977 700 050 - Fax 977 702 894
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C. Dades econòmiques
Els imports reflectits a continuació han estat calculats en base a preus unitaris de mercat, incloent en la
despesa prevista per al LOT 1, el cost de la cessió de l’equip facoemulsificador, donat que el seu valor no
es considera significatiu respecte del valor total del contracte de l’esmentat LOT, tenint en compte la
vigència total del contracte i les seves possibles pròrrogues
C.1. Pressupost de la licitació:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
1er any

2on any

1

105.296,94 €

105.296,94 €

210.593,88 €

2

2.948,60 €

2.948,60 €

5.897,20 €

3

15.440,00 €

15.440,00 €

30.880,00 €

Total IVA exclòs

123.685,54 €

123.685,54 €

247.371,08 €

IVA (21%)

25.973,96 €

25.973,96 €

51.947,93 €

Total IVA inclòs

149.659,50 €

149.659,50 €

299.319,01 €

LOT

PBL

C2. Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, que inclou el pressupost base de licitació i es contemplen pròrrogues i
modificacions, si s’escau, d’acord amb el que disposa l’article 204 de la LCSP.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1.1

1er any
57.600,00 €

2on any
57.600,00 €

1.2

43.751,39 €

1.3

3.945,55 €

2

LOT

Modificacions

1ª pròrroga

2ª pròrroga

VEC

23.040,00 €

57.600,00 €

57.600,00 €

253.440,00 €

43.751,39 €

17.500,56 €

43.751,39 €

43.751,39 €

192.506,12 €

3.945,55 €

1.578,22 €

3.945,55 €

3.945,55 €

17.360,42 €

2.948,60 €

2.948,60 €

1.179,44 €

2.948,60 €

2.948,60 €

12.973,84 €

3

15.440,00 €

15.440,00 €

6.176,00 €

15.440,00 €

15.440,00 €

67.936,00 €

Total IVA exclòs

123.685,54 €

123.685,54 €

49.474,22 €

123.685,54 €

123.685,54 €

544.216,38 €

D. Existència de crèdit
D.1 Certificat d’existència de crèdit: SI
D.2 Expedient d’abast plurianual: SÍ (2022 – 2024)
E. Termini de durada del contracte
E.1 Termini de durada: 2 anys.
E.2 Possibilitat de pròrrogues i termini: Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues d’1 any cadascuna
d’elles.
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F. Variants
Acceptació de variants: NO
G. Modificacions del contracte
La o les modificacions contractuals, que poden arribar a un màxim d’un 20% del valor anual del
contracte, es podrà dedicar única i exclusivament a l’augment de consum dels materials contractats
respecte dels anuals estimats al Plec de Prescripcions Tècniques per necessitats de l’entitat contractant
que en cap cas podrà suposar l’aplicació de nous preus unitaris.
H.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
H.1 Forma de tramitació: Ordinària
H.2 Procediment d’adjudicació: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
El procediment d'adjudicació del contracte serà el procediment obert utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor qualitat – preu, en el que tot empresari interessat, sempre
que doni compliment a la condició legal d’aptitud i d’habilitació, podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article
156.1 LCSP.
H.3 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.

I.

Solvència i classificació empresarial
I.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
I1a) Solvència econòmica i financera

 Volum anual de negocis, mínim igual a la mitjana anual del valor estimat del contracte establert per a
cada LOT, referit al millor dels tres darrers exercicis aprovats.
L’acreditació del darrer criteri es portarà a terme a través dels comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil (o Registre Oficial corresponent o, en cas d’empresaris individuals no inscrits en el
R.M., llibres inventariats i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil corresponent).
I1b) Solvència tècnica o professional
 Relació dels principals subministraments efectuats del mateix tipus o naturalesa que aquell a què
correspon l’objecte del contracte, efectuats per l’interessat en el curs dels tres últims anys en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; avalats per certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat; mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta de certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la realització de la prestació.
S’hauran d’acreditar com a mínim tres contractes de subministraments similars per a cada LOT.
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Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’ha d’atendre a la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius
codis CPV.
I1c) Classificació empresarial
Necessitat de presentar classificació:

SI ☐ NO X

I.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Si: X

No:

L’adjudicatari del LOT 1 ha d’adscriure a l’execució del contracte un equip facoemulsificador, en règim
de cessió, amb els requisits previstos a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques.
I.3 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental
Si:
J.

No: X

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
J.1 CRITERIS OBJECTIUS – SOBRE B (FINS A 100 PUNTS)


Per al LOT 1

Donat que, tal i com s’ha esmentat anteriorment, el LOT 1 s’ha d’adjudicar a un únic licitador, serà
adjudicatari d’aquest el licitador que hagi obtingut la millor puntuació general del LOT (suma de tots els
criteris que es valoraran pel mateix). Les ofertes per aquest LOT s’han de presentar pel LOT sencer.
1. Oferta econòmica (fins a 90 punts)
La puntuació total de l’oferta econòmica del LOT 1 es divideix entre el sublot 1.1 (fins a 45 punts), el
sublot 1.2 (fins a 35 punts) i el sublot 1.3 (fins a 10 punts), distribuint la puntuació d’acord amb la
incidència de cadascun en el pressupost del LOT.
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors no poden superar els màxims establerts per a
cada producte i que es troben reflectits a l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. En cas que es
superin aquests llindars serà causa d’exclusió.
La fórmula per al càlcul de l’oferta econòmica és la marcada per la Directriu 1/2020 de la Direcció
General de Contractació Pública. La puntuació dels licitadors referida a l’oferta econòmica del LOT 1 es
calcularà amb la suma de totes tres puntuacions.
Puntuació LOT 1= Puntuació sublot 1.1 + Puntuació sublot 1.2 + Puntuació sublot 1.3
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Les valoracions es realitzaran de la següent forma:
-

Sublot 1.1 Custom pack procés cataractes (fins a 45 punts)

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per aquest producte pels licitadors de la següent
manera:

Pv = 1 -

(

Ov - Om
IL

) x(

1
VP

)

x P

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov= Oferta a valorar
Om= Millor oferta
IL= Import de licitació producte (preu màxim de licitació)
VP= Valor de ponderació (igual a 1)
P= Puntuació màxima del criteri

El preu s’haurà d’indicar amb dos decimals. En el cas de què s’indiqués amb més de dos, aquest preu
s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en
cas contrari, es deixarà com està).
-

Sublot 1.2 Lents intraoculars (fins a 35 punts)

La puntuació total del sublot es dividirà proporcionalment entre els productes en relació a la seva
importància en el pressupost anual del sublot (desglossat a l’annex 1 del PPT), restant repartits de la
següent forma:
Sublot

1.2
1.2
1.2

Puntuació oferta
econòmica

Descripció

Lent intraocular acrílica hidrofílica asférica d'una sola
18,86
peça amb insertor rebutjable
Lent acrílica hidrofòbica asfèrica d'una sola peça precarregada 16,04
Lent de càmera anterior
0,10

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades de forma individual per cada producte en base a la
següent fórmula:

Pv = 1 -

(

Ov - Om
IL

) (
x

1
VP

)

x P

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov= Oferta a valorar
Om= Millor oferta
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IL= Import de licitació producte (preu màxim de licitació)
VP= Valor de ponderació (igual a 1)
P= Puntuació màxima del criteri

El preu s’haurà d’indicar amb dos decimals. En el cas de què s’indiqués amb més de dos, aquest preu
s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en
cas contrari, es deixarà com està).
Posteriorment se sumaran totes les puntuacions atorgades per cada producte per tal d’obtenir la
puntuació general del sublot 1.2.
-

Sublot 1.3 Material divers (fins a 10 punts)

La puntuació total del sublot es dividirà proporcionalment entre els productes en relació a la seva
importància en el pressupost anual del sublot (desglossat a l’annex 1 del PPT), restant repartits de la
següent forma:
Sublot

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Puntuació oferta
econòmica

Descripció

PACK DE VITRECTOMIA ANTERIOR
LÍNIA D'INTERCANVI D'AIRE
CASSETTE DE BUIT
F MANGUITO IRRIGACION
F-SET TUBS PIO

2,10
1,22
3,80
0,05
2,83

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades de forma individual per cada producte en base a la
següent fórmula:

Pv = 1 -

(

Ov - Om
IL

) x(

1
VP

)

x P

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov= Oferta a valorar
Om= Millor oferta
IL= Import de licitació producte (preu màxim de licitació)
VP= Valor de ponderació (igual a 1)
P= Puntuació màxima del criteri

El preu unitari de cada producte s’haurà d’indicar amb un màxim de quatre decimals. En el cas de què
s’indiqués amb més, aquest preu s’arrodonirà a quatre decimals (si el decimal és major o igual que cinc
(5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Posteriorment se sumaran totes les puntuacions atorgades per cada producte per tal d’obtenir la
puntuació general del sublot 1.3.
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2. Actualització d’equip (fins a 10 punts)
Es valorarà amb 10 punts l’oferta que proposi l’actualització progressiva de l’equip facoemulsificador o
el canvi del mateix si hi ha una versió millor durant el període de vigència del contracte.
Amb aquest criteri es pretén que el centre disposi, per a la realització de les intervencions quirúrgiques
de cataractes, en tot moment durant la vigència del contracte, de la versió més actualitzada i
tecnològica del model d’equip facoemulsificador ofert. Aquesta millora contínua repercuteix
directament en l’interès públic, donat que s’afavorirà el desenvolupament de les operacions als pacients
que necessitin d’aquestes intervencions.


Per al LOT 2 i el LOT 3

1. Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors no poden superar els màxims establerts per a
cada producte i que es troben reflectits a l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. En cas que es
superin aquests llindars serà causa d’exclusió.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de manera individual per a cada
producte de la següent manera:

Pv = 1 -

(

Ov - Om
IL

) x(

1
VP

)

x P

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov= Oferta a valorar
Om= Millor oferta
IL= Import de licitació (preu màxim de licitació)
VP= Valor de ponderació (igual a 1)
P= Puntuació màxima del criteri

La fórmula emprada per al càlcul de l’oferta econòmica és la marcada per la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública. El preu s’haurà d’indicar amb un màxim de quatre decimals.
En el cas de què s’indiqués amb més de quatre, aquest preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és
major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
Els criteris anteriors seran objecte de valoració en el sobre B, per la qual cosa la documentació que es
remeti en el sobre A no pot contenir la informació sobre aquests criteris de valoració. En cas que no es
compleixi amb aquest requisit, el licitador/s quedarà/n exclòs/os automàticament.
J.2 CRITERIS SUBJECTIUS D’APRECIACIÓ TÈCNICA SOTMESOS A JUDICI DE VALOR - (FINS A 0 PUNTS).
No es tindran compte criteris subjectius per a la valoració de les ofertes.

7/11

Societat
HCA

Núm.
expedient
005/2021

Document
05. Quadre de característiques

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme de la següent
manera:
En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o
desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de
totes les ofertes presentades.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de anormalitat, la
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de deu dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com
adjudicatàries
No es precisa cap “altra documentació a presentar”. Els licitadors hauran de presentar en els sobres
corresponents tota aquella documentació que s’estableix tant en el plec de prescripcions
administratives , com en el plec de prescripcions tècniques.
M. Garantia provisional: No
N. Garantia definitiva
Sí:

X

No:

5% de l’import adjudicat (sense IVA) d’acord amb allò previst a l’article 114 i 108 de la LCSP
Termini de garantia: Vist que es tracta d’un contracte de tracte successiu no es preveu cap termini de
garantia específica del contracte. Com a mínim haurà de ser vigent durant la vigència del contracte.
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O. Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:
Sí:

X

No:

L’Adjudicatari serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar i/o ocasionar en el
desenvolupament de la seva activitat i serveis prestats a tercers i als centres als quals s’ha de realitzar la
prestació objecte d’aquesta contractació tant a l’entitat contractant (Hospital Comarcal d’Amposta,
SAM). S’ha de disposar de la següent pòlissa de RC:
Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per danys materials, corporals i perjuís ocasionats a Hospital
Comarcal d’Amposta, SAM i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la
licitació, per un límit d’indemnització de com a mínim 500.000,00 € per al LOT 1 i 200.000,00 € per als
LOTS 2 i 3, per sinistre i any. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de RC explotació, RC patronal, RC
subsidiària, RC treballs i post treballs durant un període de 12 mesos, amb el mateix límit abans detallat.
L’acreditació de disposar d’aquesta pòlissa s’haurà de realitzar en el tràmit que preveu la clàusula
dinovena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
P. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 202.2 de la LCSP,
que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:
A) El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a
l'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no
justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa
subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes lliberadors.
B) L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert
per l'Ajuntament per al contractista.
C) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del
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contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d'extinció contractual. El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan
de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin
al respecte.
El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat
amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.
D) Promoció del treball de persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral.
Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte hagin
de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en situació legal
d’atur conforme al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb
particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre,
sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del
certificat de discapacitat.
S’estableix aquesta condició amb l’objectiu que tots els treballadors facin la seva labor en un entorn de
treball adequat, i les empreses els dotin dels mitjans i equips preceptius al seu lloc així com de la
correcta formació en seguretat i salut, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, aplicant,
igualment, el que s’estableix en els seus convenis col·lectius.
Obligacions contractuals essencials:
a) SI X NO
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de prescripcions tècniques i
les següent:
-

-

-

Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria
de protecció de dades.
L’incompliment de les criteris d’adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de
licitació.
El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de
seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria
de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de validar les mesures a aplicar amb
el servei de prevenció de riscos laborals competent de l’entitat contractat i acatar les
instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte.
Les condicions especials d’execució anteriorment establertes d’acord amb la clàusula 25 del
PCAP.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
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Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 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 i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.

Q. Cessió del contracte:
Les empreses adjudicatàries podran cedir el contracte sempre que es compleixin els requisits establerts
en l’article 214.2 de la LCSP.
L’òrgan de contractació haurà d’autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió i vetllarà per a què la
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No s’autoritzarà la cessió a un
tercer quan aquest suposi una alteració substancial de les característiques del contractista.
En tot cas, cal atendre’s a l’establert en la clàusula 42 del PCAP.
R. Subcontractació:
Sí procedeix, amb el compliment de les previsions establertes en la clàusula 43 del PCAP.
S. Revisió de preus: No es contempla
T. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses adjudicatàries
(si escau)
No s’escau
U. Visita a les entitats o centres:
Sí:
No: X
V. Programa de treball
Sí:
No: X
W. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
L’establerta en la clàusula 29 del plec de clàusules administratives particulars.
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