Àrea: Àrea de Serveis Generals
Expedient: OOB00001/2021
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Contractació relativa a l’execució i direcció facultativa de les obres per la modificació
de les instal·lacions de climatització, ventilació, il·luminació, il·luminació d’emergència, ventilació,
protecció contra incendis, dades, electricitat i obra dels edificis 22@a, 22@b i 22@c
Assumpte: Memòria justificativa
Memòria justificativa del contracte relatiu a “l’execució i dirección facultativa de les
obres per la modificació de les instal·lacions de climatització, ventilació, il·luminació,
il·luminació d’emergència, ventilació, protecció contra incendis, dades, electricitat i obra
dels edificis 22@a, 22@b i 22@c”
1.

Necessitats a satisfer

El Director de l'Àrea de Serveis Generals va detectar la necessitat de realitzar la contractació
relativa a “l’execució i direcció facultativa de les obres per la modificació de les instal·lacions de
climatització, ventilació, il·luminació, il·luminació d’emergència, ventilació, protecció contra
incendis, dades, electricitat i obra dels edificis 22@a, 22@b i 22@c””, d’acord amb els motius
exposats en els apartats primer i segon del seu Informe justificatiu.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i
proporcional les necessitats anteriorment referides.
2.

Procediment de licitació, règim jurídic i tramitació

Procediment de licitació
Donades les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions dels articles
131.2 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”),
el procediment d’adjudicació adequat és l’obert.
Règim jurídic
D’acord amb allò que disposa l’article 26.1.b) de la LCSP, aquest Contracte té naturalesa privada
i, d’acord amb el seu objecte i el seu import, no es troba subjecte a regulació harmonitzada.
Tramitació
☒Ordinària.
3.

Objecte del contracte

L’objecte de la present contractació consisteix en les obres per la modificació de les instal·lacions
de climatització, ventilació, il·luminació, il·luminació d’emergència, ventilació, protecció contra
incendis, dades, electricitat i obra dels edificis 22@a, 22@b i 22@c amb l’abast referit a l’informe
justificatiu de la necessitat de la contractació.
Així mateix, el contracte també té per objecte la direcció facultativa de les referides obres.
Es fa constar que s'ha comprovat, en aplicació d'allò disposat a l'article 132.2 de la LCSP, que
no s'ha alterat l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de les regles de
contractació que corresponguin i que no existeix fraccionament del contracte.
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4.

Insuficiència de mitjans

Un dels lots del contracte el constitueix la direcció facultativa de les obres.
Vista la necessitat de comptar amb el servei i havent-se constatat que la UOC no disposa dels
mitjans personals i materials necessaris per a prestar-lo directament, s’estima convenient que es
procedeixi a la contractació d’aquest servei, mitjançant el procediment anteriorment referit,
perquè sigui prestat externament.
En concret, la insuficiència de mitjans personals i materials perquè la UOC pugui assumir
directament el servei es deu als següents motius:
L’entitat compta amb nua plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible
que puguin assumir altres tasques. A més a més, el servei requereix d’un grau d’especialització
no reunit per la plantilla de la UOC.
Finalment, l’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per donar compliment a
l’objecte del contracte.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat de procedir a la
contractació del servei esmentat mitjançant el procediment de licitació corresponent, perquè sigui
prestat externament.
5.

Divisió en lots

Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, resulta procedent dividir l’objecte del contracte en
els següents lots, atès que es configuren com unitats funcionals separades:
●

LOT 1: 22@A

●

LOT 2: 22@B

●

LOT 3: 22@C

●

LOT 4: DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES (LOT 1+2+3)

Addicionalment, i en virtut de l’article 99.4 de la LCSP, s’ha considerat convenient limitar el
número de lots que poden adjudicar-se a cada licitador, en el sentit de que els licitadors que
resultin adjudicataris dels lots 1, 2 i/o 3 no podran resultar, a la vegada, adjudicataris del lot 4.
Per la seva pròpia naturalesa, l’execució d’una obra ha de constituir, amb caràcter general un
únic contracte diferenciat de la direcció de l’obra, ja que la direcció de l’execució material es
concep amb caràcter unitari i diferenciat, tant pel que fa a les funcions com pel que fa a les
atribucions professionals.
Per tant, que en un mateix contractista no puguin recaure les tasques relatives a l’execució de
les obres i les tasques relatives a la seva direcció facultativa oferirà majors garanties de rigor i
eficiència pel compliment satisfactori de l’objecte del contracte, preservant la independència entre
qui s’encarrega d’executar allò projectat i qui s’encarrega de supervisar i coordinar l’execució.
Finalment, aquesta limitació permetrà afavorir la concurrència, fomentar la competitivitat, millorar
la participació de les petites i mitjanes empreses en la licitació.
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6.

Durada

La durada del contracte, indicada en l’Informe Justificatiu s’ha fixat tenint en compte la naturalesa
de les prestacions, respectant en tot cas el límit a què es refereix l’article 29.4 de la LCSP.
7.

Pressupost base de licitació

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en
contrari. El pressupost base de licitació és de 1.316.899,07 euros (IVA inclòs), d’acord amb el
següent desglossament:

Import durada
(IVA exclòs)

Import IVA
(21%)

Import durada
(IVA inclòs)

Lot 1 - 22@A

244.280,55 €

51.298,91€

295.579,46 €

Lot 2 - 22@B

404.837,12 €

85.015,80€

489.852,92€

Lot 3 - 22@C

396.866,32 €

83.341,92€

480.208,25€

Lot 4 - Direcció
Facultativa de les
obres (Lot 1+2+3)

42.362,35 €

8.896,10€

51.258,44€

1.088.346,34 €

228.552,73 €

1.316.899,07 €

TOTALS

DESGLOSSAMENT DE PRESSUPOST:
LOT 1
PBL

%

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT AMB IVA

21%
COSTOS DIRECTES (MOD, MAT,
etc)

71,39%

174.391,88 €

36.622,30 €

211.014,18 €

COSTOS ESTRUCTURA

24,27%

59.286,89 €

12.450,25 €

71.737,14 €

BENEFICI INSDUSTRIAL

4,34%

10.601,78 €

2.226,37 €

12.828,15 €

LOT 2
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PBL

%

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT AMB IVA

21%
COSTOS DIRECTES (MOD, MAT,
etc)

71,39%

289.013,22 €

60.692,78 €

349.706,00 €

COSTOS ESTRUCTURA

24,27%

98.253,97 €

20.633,33 €

118.887,30 €

BENEFICI INSDUSTRIAL

4,34%

17.569,93 €

3.689,69 €

21.259,62 €

LOT 3

PBL

%

IVA

IMPORT SENSE IVA

IMPORT AMB IVA

21%
COSTOS DIRECTES (MOD, MAT,
etc)

71,39%

283.322,87 €

59.497,80 €

342.820,67 €

COSTOS ESTRUCTURA

24,27%

96.319,46 €

20.227,09 €

116.546,54 €

BENEFICI INSDUSTRIAL

4,34%

17.224,00 €

3.617,04 €

20.841,04 €

LOT 4

PBL

%

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT AMB IVA

21%
COSTOS DIRECTES (MOD,
MAT, etc)

71,39%

30.242,48 €

6.350,92 €

36.593,40 €

COSTOS ESTRUCTURA

24,27%

10.281,34 €

2.159,08 €

12.440,42 €

BENEFICI INSDUSTRIAL

4,34%

1.838,53 €

386,09 €

2.224,62 €

8.

Valor estimat del contracte

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSP, el següent:

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació (IVA exclòs), atès
que no es preveuen modificacions contractuals ni pròrrogues.
9.

Revisió de preus

Import durada
(IVA exclòs)

Import IVA
(21%)

Import durada
(IVA inclòs)
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Lot 1 - 22@A

244.280,55 €

51.298,91€

295.579,46 €

Lot 2 - 22@B

404.837,12 €

85.015,80€

489.852,92€

Lot 3 - 22@C

396.866,32 €

83.341,92€

480.208,25€

Lot 4 - Direcció
Facultativa de les
obres (Lot 1+2+3)

42.362,35 €

8.896,10€

51.258,44€

1.088.346,34 €

228.552,73 €

1.316.899,07 €

TOTALS

No concorren els requisits previstos a l’article 103 de la LCSP perquè operi la revisió dels preus.
10.

Requisits de solvència

Atenent a la naturalesa, a l’objecte i al valor estimat del contracte, es consideren proporcionals i
adequats els següents requisits de solvència:
●

Solvència tècnica o professional:
● Lots 1, 2 i 3 (únicament apliquen si el licitador es presenta només a un lot):
Acreditació d’haver executat un mínim de tres (3) obres executades (per al Lot
1, Lot 2 i Lot 3) en els darrers 5 anys similars a les de l’objecte contractual (aquest
requisit de solvència no s’exigirà a les empreses de nova creació amb antiguitat
inferior a 5 anys). Als efectes de determinar si els treballs són iguals o similars
a l’objecte contractual, s’atendrà a la relació amb l’objecte del present contracte
i als quatre (4) dígits inicials del codi CPV.
● Lot 4: Acreditació d’haver executat un mínim de tres (3) treballs de direcció
facultativa d’obres executades (per al Lot 4) en els darrers 3 anys similars a les
de l’objecte contractual (aquest requisit de solvència no s’exigirà a les empreses
de nova creació amb antiguitat inferior a 5 anys). Als efectes de determinar si
els treballs són iguals o similars a l’objecte contractual, s’atendrà a la relació amb
l’objecte del present contracte i als quatre (4) dígits inicials del codi CPV.

o

●

Justificació: S’ha considerat necessari valorar l’experiència de les empreses
participants en la realització de treballs similars a l’objecte contractual i per
imports similars al valor estimat del contracte, segons els articles 88.1.a) i
90.1.a) de la LCSP.

Acreditació que l’empresa compta, per a executar el contracte, amb els següents
perfils de personal o nombre d’efectius d’un perfil determinat o experiència, en
les condicions següents:
LOT 1: Cap d’obra amb mínim 5 anys experiència / mínim enginyer tècnic o
arquitecte tècnic / CV /Títol
LOT 2: Cap d’obra amb mínim 5 anys experiència / mínim enginyer tècnic o
arquitecte tècnic / CV / Títol
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LOT 3: Cap d’obra amb mínim 5 anys experiència / mínim enginyer tècnic
arquitecte tècnic / CV /Títol
LOT 4: Mínim Arquitecte o Arquitecte Tècnic amb 5 anys experiència i 3 anys
el Coordinador de Seguretat i Salut / CV /Títol.
o

●

Justificació: S’ha considerat necessari, per a la correcta execució de les
tasques objecte del contracte, que el licitador proposi adscriure a l’execució
del contracte els professionals amb la qualificació i l’experiència
anteriorment referida, segons allò disposat a les lletres b) i c) de l’article 88.1
de la LCSP i a les lletres b) i e) de l'article 90.1 de la LCSP.

Solvència econòmica i financera: D´acord amb allò que estableix l´article 87 de la
LCSP, s´ha definit els següent criteris de solvència econòmica:
●

Aportació de comptes anuals del licitador del millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes que acrediti un volum anual de
negoci igual o superior a:
Lot 1 - 22@A: 366.420,82€ (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 2 - 22@B: 607.255,68 € (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 3 - 22@C: 595.299,48€ (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 4 - Direcció Facultativa de les obres (Lot 1+2+3): 63.543,52€

o

●

Aquests imports no són superiors a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per tant, es respecta el límit previst a l’article 87.1.a) de la LCSP
i no es limita la concurrència.

Alternativament, l’aportació d’un resguard de tenir constituïda assegurança de
responsabilitat per riscos professionals per valor mínim de:
Lot 1 - 22@A: 366.420,82€ (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 2 - 22@B: 607.255,68 € (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 3 - 22@C: 595.299,48€ (únicament apliquen si el licitador es presenta
només a un lot):
Lot 4 - Direcció Facultativa de les obres (Lot 1+2+3): 63.543,52€

o

11.

Aquest mecanisme alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica i
financera es troba previst a l’article 87.b) de la LCSP i resulta totalment
apropiat i proporcional, atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i la
necessitat d’afavorir la concurrència.

Classificació empresarial
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La solvència econòmica s’haurà d’acreditar de forma diferenciada atenent a si els licitadors es
presenten a un lot dels 1 a 3, o a més d’un lot, atès que cap lot individual supera els 500.000 €
(xifra que converteix la classificació en obligatòria), però la presentació a més d'un lot sí que
implica sigui exigible als licitadors la classificació, perquè en aquest supòsit sí que es supera el
llindar de classificació obligatori.
Per l’anterior:
Si els licitadors es presenten a un sol dels lots 1 a 3 hauran d’acreditar la solvència
econòmica d’acord a l’establert a l’epígraf b del present apartat H del quadre de
característiques.
-

Si els licitadors es presenten a més d’un lot, hauran d’acreditar la solvència econòmica
de dits lots a través de la classificació següent:
Si es presenten a dos lots: Grup: J Subgrup:01 Categoria:3
Si es presenten als tres lots: Grup: J Subgrup:01 Categoria:4

La solvència tècnica s’haurà d’acreditar de forma diferenciada atenent a si els licitadors es
presenten a un lot dels 1 a 3, o a més d’un lot, atès que cap lot individual supera els 500.000 €
(xifra que converteix la classificació en obligatòria), però la presentació a més d'un lot sí que
implica sigui exigible als licitadors la classificació, perquè en aquest supòsit sí que es supera el
llindar de classificació obligatori.
Per l’anterior:
− Si els licitadors es presenten a un sol dels lots 1 a 3 hauran d’acreditar la solvència
tècnica d’acord a l’establert a l’epígraf b del present apartat I del quadre de
característiques.
−
−
−

Si els licitadors es presenten a més d’un lot, hauran d’acreditar la solvència econòmica
de dits lots a través de la classificació següent:
Si es presenten a dos lots: Grup: J Subgrup:01 Categoria:3
Si es presenten als tres lots: Grup: J Subgrup:01 Categoria:4

Lot 4: no aplica la classificació en aquest lot, atenent al seu objecte
12.

Habilitació professional i adscripció de mitjans personals o materials

Habilitació professional
Atès l’objecte del contracte és necessari que els licitadors que participin en els lots 1, 2 i/o 3
disposin de la següent habilitació professional:
1. Registre d’empreses acreditades
Les empreses Constructores i Instal·ladores, així com les empreses subcontractades han d’estar
en el Registre d’Empreses Acredidates (REA) pel LOT 1 2 i 3.
2. Gestió de residus
El contractista es farà càrrec de la gestió dels residus de construcció i demolició segons el Reial
Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE: 13 - FEB-2008).
Els residus generats en l’obra es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de
terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 161/2001). Per acreditar l’anterior, es
presentaran els justificants de recepció de residus en les plantes de tractament, a on ha de
constar el tipus de residu, pes i tractament posterior.
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A efectes de seguiment per la part de la propietat, es definiran les operacions de destriament i
recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets i 161/2001 i 161/2001 reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construcció, en contenidors o espais reservats per les diferents
fraccions de residus.
Els residus seran retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.
Els gestors han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya i en
la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents
(Decret 93/1999, de procediment de gestió de residus):
− Fitxes d'acceptació.
− Fulls de seguiment.
− Fulls de seguiment itinerant.
− Justificant de recepció del residu.
Compromís d’adscriure o destinar a l’execució del Contracte els mitjans personals o materials
suficients:
☐No
☒Sí, atesa la complexitat del contracte i atès que la concreció de mitjans és determinant. En
concret, s’exigeix l’adscripció dels mitjans descrits als plecs, els quals es consideren raonables,
justificats, proporcionals a l’entitat i característiques del contracte i no limitatius de la
concurrència.
13.

Criteris d’adjudicació

De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitatpreu, amb la finalitat d’obtenir un servei de gran qualitat que respongui el millor possible a les
necessitats que es pretenen contractar.
● Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules
●
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen mitjançant els criteris
100
d’aquest apartat (per a tots els lots)
Criteris desglossats
Punts
100
Oferta econòmica

Atès que les prestacions objecte del contracte es troben perfectament definides, i atès que no és possible variar els terminis
d’entrega ni introduir modificacions de cap tipus en el contracte, el criteri únic és el preu.

De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes
conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules,
s’utilitzaran les següents:
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es
valorarà proporcionalment a través de la següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació máxima *
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Preu de l’oferta a valorar
Els preus unitaris ofertats hauran de tenir un màxim de 2 decimals
o

Atès que les prestacions objecte del contracte es troben perfectament definides, i atès que no és
possible variar els terminis d’execució ni introduir modificacions de cap tipus en el contracte, el
criteri únic és el preu, que s’estableix en compliment del principi d’utilització eficient dels recursos.
Aquest criteri es troba vinculat a l’objecte del contracte i s’ha fixat de manera objectiva i amb
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, permetent que
les ofertes puguin ésser avaluades en condicions de competència efectiva, tal i com exigeix
l’article 145.5 de la LCSP.
Condicions especials d’execució

14.

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és considera oportú establir, al Plec de Clàusules
Particulars, les condicions especials d’execució que s’enumeren a continuació:
●

De caràcter social (i): 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.
El responsable del Contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del Contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.

●

De caràcter social (ii): L’empresa contractista, en l’execució de l’objecte del Contracte,
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en
l’ús del llenguatge. Així mateix, s’ha d’obligar al compliment de les clàusules 28 i 34 del
Plec de Clàusules Particulars.

●

En matèria de protecció de dades: complir les obligacions establertes a la normativa
estatal i de la Unió Europea respecte al tractament de dades de caràcter personal, en tot
moment de la duració del Contracte, atenent a la normativa en vigor en cada moment, i
complir aquelles previstes a la clàusula i l’Annex corresponent del Plec. Aquesta condició
especial d’execució té el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes d’allò
disposat a l’article 211 de la LCSP.

●

Condicions especials relatives a assegurances de responsabilitat civil:
☐ No
☒ Sí. Es requereix al contractista que disposi o, en el seu cas, es comprometi a
contractar una assegurança de responsabilitat civil pel valor i amb el sublímit mínim per
sinistre/víctima que s’indica a continuació:
Import mínim de la pòlissa:
Lot 1 - 22@A: 366.420,82€
Lot 2 - 22@B: 607.255,68 €
Lot 3 - 22@C: 595.299,48€
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Lot 4 - Direcció Facultativa de les obres (Lot 1+2+3):
63.543,52€

Aquestes condicions es troben vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145 de
la LCSP, no són discriminatòries ni directament ni indirecta i són compatibles amb el Dret de la
Unió Europea.
Addicionalment, s’ha donat compliment a les previsions contingudes al segon i al tercer apartat
de l’article 202.1 de la LCSP, atès que s’han previst, almenys, una de les condicions relacionades
amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social de les previstes a l’article 202.2 de la
LCSP i es preveu una condició d’execució que fa referència a l’obligació del contractista de
sotmetre’s a la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades.
15.

Subcontractació

Pel que fa a la subcontractació, és d’aplicació allò previst a l’article 215 de la LCSP, el tenor literal
del qual és el següent:
“El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
subjecció al que disposin els plecs, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i i) de
l'apartat 2n. d'aquest article, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada
directament pel primer.(...)
i) De conformitat amb l'establert a l'apartat 4 de l'article 75, en els contractes d'obres, els
contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context
d'un contracte de subministrament, els òrgans de contractació podran establir en els
plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de subcontractació,
havent de ser aquestes executades directament pel contractista principal. La
determinació de les tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l'expedient
de contractació”.
Respecte dels lots 1,2 i 3, no es considera que existeixin tasques crítiques no susceptibles de
subcontractació que hagin de ser executades pel contractista principal.
Respecte del lot 4, la prohibició de subcontractar les prestacions que es descriuran a continuació
es troba justificada, per una banda, perquè es tracta de prestacions crítiques que han de ser
executades pel propi contractista i, per l’altra banda, per la transcendència que aquestes tasques
suposen en l’organització interna de la UOC.
Les prestacions crítiques que, conseqüentment, no es poden subcontractar, són:
● Direcció facultativa (sí la coordinació de seguretat i salut).
Pel que fa al caràcter crític de dites prestacions, la prohibició de subcontractar es fonamenta en
la pròpia naturalesa de la prestació objecte del contracte. Donada la naturalesa del servei es
requereix una interlocució molt estreta amb els responsables i coordinadors del servei per part
de la UOC. El fet de subcontractar-les podria implicar una pèrdua en la capacitat i control sobre
les tasques que haurà de dur a terme l’empresa adjudicatària. Per tant, es considera crític que
aquestes tasques no estiguin subcontractades i s’assumeixin directament pel contractista.
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En definitiva, i per les raons exposades, l’eventual subcontractació de les tasques crítiques
definides amb anterioritat posaria en risc el correcte desenvolupament de l’objecte del present
contracte i qualsevol deficiència en la prestació dificultaria enormement el normal funcionament
de la UOC, causant un perjudici generalitzat de difícil correcció.
16.

Garanties

Garantia provisional
☒No resulta procedent exigir la constitució de garantia provisional per a participar en el
procediment de licitació.
Garantia definitiva
☒Resulta procedent exigir la constitució de garantia definitiva per part del licitador proposat
adjudicatari, de conformitat amb allò previst a l’article 107.1 de la LCSP.
Import: 5% del preu final ofert per l’adjudicatari, IVA exclòs (si el preu del Contracte es
formula en funció de preus unitaris, l’import es fixa atenent al pressupost base de licitació,
IVA exclòs).

Signa,

Eloi Serra Saura
Director de l’àrea de Serveis Generals
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