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IFERCAT
PLEC DE BASES PER A LA LICITACIÓ DEL
Contracte de serveis per a la contractació de la pòlissa de
Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE
RESPONSABILITAT CIVIL D’ADMINISTRADORS I DIRECTIUS D’INFRAESTRUCTURES
FERROVIARIES DE CATALUNYA

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ:

17.000,00 euros (IVA exempt)

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

68.000,00 euros (IVA exempt)

C.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 12 mesos. Prorrogables fins un màxim de 48
mesos
D.-SOLVÈNCIA DEL LICITADOR: mitjançant l’acreditació de la disposició de la solvència prevista
a la base 5.1.
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No es sol·licita

F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació

G.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc
Data:

IFERCAT
10/05/2017

Hora:

13.00 hores

Hora:

09:50 hores

H.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2:
Lloc
Data:

I.-

IFERCAT
23/05/2017

TRAMITACIÓ: ordinària

PROCEDIMENT: Atès el valor estimat del contracte, la licitació del contracte no està subjecta a
regulació harmonitzada, segons s’estableix en els articles 13 i 16 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), i es tramita per procediment obert d’acord amb allò disposat per la instrucció
1.a) del Capítol II de les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no
subjectes a regulació harmonitzada, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta
restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
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PLEC DE BASES
DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL D’ADMINISTRADORS I
DIRECTIUS D’INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA

1.- OBJECTE
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació, per
procediment obert, per part d’INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA (en
endavant, IFERCAT), actuant en nom i per compte propi, del serveis per a la contractació de la
pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius d’Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya.
Les prestacions del contracte d’assegurança es formalitzaran documentalment en una pòlissa
segons el que s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.
Per l’assegurança de responsabilitat civil i d’Administradors i Directius el codi CPA és 65.12.50 i el
codi CPV és 665160000.
El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària
5220/224.0001 del pressupost d’IFERCAT.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses interessades podran examinar
a les oficines d’IFERCAT, carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona, i entre les 9 i 13 hores dels
dies laborables, la documentació per la qual es regularà aquesta licitació.
L'esmentada documentació inclourà els següents documents:
- Aquest Plec de Bases.
- Plec de Prescripcions Tècniques
Aquesta documentació tindrà caràcter contractual actuant com a condicions particulars de la
pòlissa que l’adjudicatari tingui autoritzada per la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. En cas de disparitat entre les condicions generals de la pòlissa de l’adjudicatari i
aquest Plec de Bases i/o el Plec de Prescripcions Tècniques, prevaldran les condicions
establertes en els plecs.
A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació es tindrà accés lliure, directe, complet i
gratuït a aquest plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil d’IFERCAT residenciat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/).
IFERCAT proporcionarà a tots els licitadors informació addicional sobre aquest Plec de Bases i
qualsevulla documentació complementària, com a màxim sis (6) dies abans de la data límit fixada
per a la recepció de les ofertes.
Així mateix, són d’aplicació al present procediment les Instruccions internes reguladores dels
procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada (en endavant les Instruccions
Internes) en allò que sigui d’aplicació i amb les precisions d’aquest plec.

3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE LA PÒLISSA
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3.1.- El termini de vigència de la pòlissa serà d’un any des de les 0h del dia 1 de juny de 2017 fins
a les 24h del dia 31 de maig del 2018.
La data d’efecte de la pòlissa a contractar serà a partir de les 0h del dia 1 de juny de 2017, estigui
o no abonada la prima corresponent.
3.2.- El contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim total de 48 mesos.
3.3.- En el cas que alguna de les dues parts no vulgui continuar haurà de informar amb un termini
mínim de cinc mesos d´antelació.
3.4.- Malgrat el previst a l’apartat anterior, l’adjudicatària estarà obligada a prorrogar el contracte
fins que hi hagi una nova companyia adjudicatària, pròrroga que no podrà superar el termini de 6
mesos a comptar des de la finalització de la vigència de la pòlissa objecte de la present licitació.
Si no fos possible adjudicar la nova pòlissa en dit termini, s´acordaran amb la adjudicatària les
possibles condicions de la pròrroga.

4.- OFERTES: REQUISITS I CONDICIONS
L’abast de les ofertes, la forma i condicions (sobre limitació de propostes, participació en les
especificacions tècniques, acceptació de les condicions de la licitació, confidencialitat i vincles
privilegiats) de llur presentació, les dades del licitador a facilitar i la regulació de la validesa de
l’oferta es troben regulades a les Instruccions 3.1 a 3.4 del capítol VI de les Instruccions Internes.
Així mateix, durant la tramitació del present procediment de licitació serà d’aplicació l’apartat 14
del capítol I de les Instruccions Internes relatiu a la successió en el procediment d’adjudicació.
De conformitat amb les previsions de les esmentades Instruccions es fa constar:
1. Que si s’admet la tramesa de les ofertes per correu.
2. Que no s’admeten variants.
3. Que la validesa mínima de les ofertes haurà de ser de 3 mesos a partir de la data de
l’obertura de les ofertes.
Juntament amb els sobres, el licitador presentarà un rebut complimentat, d’acord amb el model
que figura com annex 7 d’aquest plec de bases. Cas que les ofertes es trametin per correu, no
caldrà presentar el rebut.

5.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ
Les ofertes constaran de dos (2) sobres tancats i signats pel licitador, cas d’ésser persona natural,
o per la persona que el representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà constar el seu
contingut i el nom del licitador.
5.1.- Sobre núm. 1 (Documentació General)
Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel licitador o
el seu representant.
Aquest sobre contindrà els documents detallats en la instrucció 3.5.a) del Capítol VI de les
Instruccions Internes, amb les següents precisions:
-

Els licitadors hauran d’acreditar que el seu objecte social és l’activitat asseguradora.

-

Els licitadors hauran d’acreditar que estan autoritzats per la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones a treballar en el ram objecte de la licitació o hauran d’acreditar estar
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inscrits en el Registre administratiu d’entitats asseguradores que gestiona aquesta direcció
general.
-

La solvència econòmica i financera dels licitadors s’acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració responsable del representant de la companyia asseguradora licitadora
especificant que disposa d’un marge de solvència real superior al marge de solvència
mínim exigit per la Direcció General de Seguros y Fondos de Pensiones. Cal indicar les
quanties dels dos marges de solvència.
b) Acreditació d’un volum de primes de pòlisses del ram de responsabilitat civil
d’Administradors i Directius recaptades durant algun dels últims tres anys de, com a
mínim, el doble del pressupost de licitació.

-

La solvència tècnica o professional dels licitadors s’acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració del representant de l’empresa licitadora que disposa d’un equip de personal
tècnic adscrit a la gestió de la pòlissa de com a mínim 3 persones (una per contractació i
dues per sinistres).
b) Relació de les principals pòlisses d’assegurances subscrites en els darrers 5 anys que
inclogui imports, dates i l’assegurat, públic o privat, de les mateixes. Les pòlisses
subscrites s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan l’assegurat sigui una entitat del sector públic, o quan l’assegurat sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresa. Serà necessari que s’incorpori un mínim de 2 certificats
d’haver subscrit una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’Administradors i
Directius, de característiques similars a les contingudes en la present licitació.

-

La declaració responsable sobre prohibicions de contractar i obligacions tributàries i de
Seguretat Social haurà de seguir el model de l’annex núm. 1 d’aquest plec de bases.

-

La declaració responsable sobre la vigència de la documentació que ja es trobi a disposició
d’IFERCAT, en haver estat lliurada pel licitador a IFERCAT o Infraestructures.cat en el marc
d’una anterior licitació, i la declaració del consentiment per a la cessió de dades entre les
citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les mateixes, es
presentarà, quan s’escaigui, segons el model de l’annex núm. 2 d’aquest plec de bases.

5.2.- Sobre núm. 2 (Proposta econòmica i millores ofertes pel licitador amb valoració objectiva)
Contingut:
5.2.1.- Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex
núm. 3 a aquest Plec de Bases.
Els licitadors hauran d’indicar el preu ofertat (que inclourà la prima neta, les despeses de gestió
interna de l’assegurador, l’Impost sobre Primes d’Assegurances (IPS), els recàrrecs, i si s’escau,
la resta de taxes i arbitris aplicables) i també la prima neta. El preu ofertat no podrà superar el
pressupost màxim de licitació i no ha de contenir cap quantia pel concepte de despesa de gestió
externa o retribució del corredor.
5.2.2.- Millores addicionals en relació a les condicions de la assegurança, subjecta a valoració
objectiva, proposades pel licitador d’acord amb el model que s’adjunta com annex núm. 4.
5.2.3.-Qualsevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la
proposta.
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6.- MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ
6.1.- Composició de la Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la composició que consta a la instrucció 6 del
Capítol III de les Instruccions internes.
6.2.- Obertura, examen de les ofertes i adjudicació
La Mesa de contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels documents
continguts al sobre numero 1, així com també si contenen tota la documentació exigida al Plec de
Bases.
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre número 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació.
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables a
les 13.00 hores del sisè dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de propostes,
publicant-ho al perfil d’IFERCAT (a l’apartat “Tauler d’anuncis / avisos” corresponent al
procediment de referència), fixant-se un termini per a que el licitador pugui presentar l’oportuna
esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils comptadors des de
la seva notificació al licitador.
Així mateix, es farà constar al perfil d’IFERCAT (a l’apartat “Tauler d’anuncis / Mesa de
Contractació” corresponent al procediment de referència) les ofertes presentades, quines ofertes
presenten defectes o omissions esmenables, tot concretant-los, com també els acords motivats
sobre l’admissió o l’exclusió de les ofertes presentades.
La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats en el quadre resum de
característiques, en acte públic, donarà a conèixer els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusió.
A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha
de contenir la documentació indicada a la base 5.2 i a llegir el resum de les propostes
econòmiques, així com a l’examen de la resta de la documentació continguda en el sobre número
2.
Es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la documentació
lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert i comportin error manifest en
l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la proposició que la
facin inviable.
A banda dels motius d’exclusió assenyalats, durant tot el procediment de licitació podrà ser
objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la tramitació del procediment incorri en
alguna de les causes d’exclusió i circumstàncies d’acreditació de dites causes que determina
l’article 60.1 del TRLCSP i l’article 57, apartats 1, 2, 4 i 5 de la Directiva 2014/24/UE.
Els acords de la Mesa sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats als licitadors.

7.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ.
Les ofertes presentades i admeses seran puntuades i ponderades per la Mesa de Contractació de
conformitat amb els criteris que es relacionen en l’annex núm. 6.
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Tal com s’estableix a la instrucció 5 del Capítol VI de les Instruccions Internes, l’adjudicació es
farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert
en l’annex núm. 6.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de
la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius
continguts a la proposta de la Mesa.

8.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El procediment de formalització del contracte es portarà a terme de conformitat amb la instrucció 7
del Capítol VI de les Instruccions Internes.
8.1.- Documentació exigible.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que IFERCAT assenyali,
l’adjudicatari haurà de lliurar a IFERCAT la documentació que es relaciona en la Instrucció 7.1 del
capítol VI de les Instruccions Internes. IFERCAT comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de
formalització del contracte amb una antelació mínima de 10 dies naturals.
Abans de la formalització del contracte l’adjudicatari ha de constituir la garantia definitiva pel 5%
de l’import d’adjudicació del lot (IVA exempt). En cas que la garantia definitiva es constitueixi
mitjançant aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex
núm. 5.A d’aquest Plec de Bases. En cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant
assegurança de caució, aquesta s’haurà de formalitzar segons el model que figura a l’annex núm.
5.B d’aquest Plec de Bases.
8.2.- Documents de formalització.
Els contractes es formalitzaran d'acord amb allò previst en les Instruccions 7.3 i 7.4 del Capítol VI
de les Instruccions Internes, amb les següents especificitats:
A més de la pòlissa d’assegurança impresa per l’assegurador, l’entitat adjudicatària ha d’aportar a
IFERCAT un exemplar del Plec de Bases i del Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen
aquesta contractació (segellada i signada pel representant de l’entitat asseguradora que va
presentar l’oferta de licitació, a totes les fulles) i el rebut corresponent.

9.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
9.1.- Obligacions específiques de les parts durant l’execució del contracte
Les obligacions de les parts durant l’execució del contracte es regiran per les normes de dret
privat que regeixen els contractes d’assegurances. En tot cas, la tramitació i gestió interna de les
reclamacions econòmiques que afectin al present contracte es realitzaran de conformitat amb el
procediment de gestió de sinistres previst en el Plec de prescripcions tècniques.
El pagament del cost de la assegurança es realitzarà mitjançant un pagament únic anual. Un
endarreriment en el pagament de la prima no resol el contracte ni allibera de l’obligació de l’entitat
asseguradora d’atendre els sinistres que es produeixin.
Donades les característiques del contracte, no procedeix la cessió de drets i obligacions derivats
del present contracte.
Així mateix, l’execució del contracte no podrà ser subcontractada, atès l’objecte del mateix.
9.2 .- Règim de garanties
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9.2.1.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’adjudicatària dimanants del
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució; del rescabalament de qualsevol
dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatària, inclosos
els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a IFERCAT per tercers
i, singularment, per l’Administració i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions
que pertoquen a l’adjudicatària.
9.2.2.- La garantia constituïda es retornarà a l’adjudicatària un cop finalitzada la vigència de la
pòlissa d’assegurança o en cas de resolució sense causa de l’adjudicatària.
9.3.- Modificació del contracte
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic quan concorri alguna de
les circumstàncies següents:
a) Necessitat de serveis addicionals als inclosos al contracte sempre i quan:
a. no sigui factible que es realitzin per altre contractista per raons econòmiques o
tècniques i generi inconvenients significatius o un augment substancial de costos.
b. l’increment de preu resultant de la modificació del contracte no excedeixi del 50%
del valor inicial del contracte. En cas que s’introdueixin vàries modificacions
successives aquesta limitació s’aplicarà al valor de cadascuna de les
modificacions.
b) Quan es compleixin totes les següents condicions:
a. que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que un poder
adjudicador diligent no hagués pogut preveure, tals com, i sense que siguin
limitatives, les següents:
i. Manca d’adequació de la prestació contractada per a satisfer les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte degut a errors
o omissions soferts en la redacció del projecte.
ii. Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la
prestació en els termes inicialment definits.
iii. Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin
notòriament, sempre que llur disponibilitat en el mercat, d’acord amb
l’estat de la tècnica, s’hagin produït amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte.
b. que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
c. que l’increment de preu resultant de la modificació del contracte no excedeixi
del 50% del valor inicial del contracte. En cas que s’introdueixin varies
modificacions successives aquesta limitació s’aplicarà al valor de cadascuna
de les modificacions.
c) Quan un nou contractista succeeixi a l’adjudicatari en els casos de successió empresarial.
En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat adjudicatària, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre i quan no impliqui
altres modificacions substancials del contracte. Igualment, en els supòsits d’escissió,
aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, el contracte
continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els
drets i obligacions dimanants dels mateixos, sempre que tingui la solvència exigida a
l’acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del
contracte. L’anterior sempre i quan no impliqui altres modificacions substancials del
contracte.
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d) Quan amb independència del seu valor, les modificacions no siguin considerades com a
substancials d’acord amb els amb allò previst als apartats a) a e) següents referents als
supòsits considerats com a condicions essencials del contracte previstos en aquesta
clàusula.
Si el valor net d’una modificació o de modificacions acumulades és inferior al 10% del
valor inicial del contracte. Quan es produeixin modificacions successives, el valor es
calcularà sobre la base del valor net acumulat de les successives modificacions.
La modificació del contracte que s’acordi per les circumstàncies abans esmentades no podrà
alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les
variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci
necessària. A aquests efectes, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de la licitació i
adjudicació del contracte en els següents casos:
a) Quan la modificació variï substancialment les característiques essencials de la prestació
inicialment contractada o ampliï l’àmbit del contracte.
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com
aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació.
c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació
professional diferent a l’exigida pel contracte inicial o unes condicions de solvència
substancialment distintes.
d) En qualssevol altres casos que es pugui presumir que, d’haver estat coneguda
prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment d’adjudicació altres
interessats o els licitadors que van concórrer al mateix haguessin presentat ofertes
substancialment diferents a les formulades.
e) Quan el contractista inicialment designat com adjudicatari sigui substituït per un nou
contractista en circumstàncies diferents a les previstes a l’apartat c) anterior.
En aquests supòsits, l’Adjudicatari estarà obligat a continuar l’execució del contracte amb estricta
subjecció a les normes i condicions que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar
cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni
suspendre’ls.
9.4.- Resolució del contracte
9.4.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:
-

La mort o incapacitat sobrevinguda del titular del Contracte, o la dissolució o extinció de
l’empresa adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.

-

La dissolució o extinció d’IFERCAT, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin
derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector públic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’IFERCAT.

-

La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa
de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en
aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte conforme a allò previst a la
clàusula 9.3.

-

Quan el contracte s’hagi de modificar per causes diferents a les previstes en el Plec de Bases.

-

Quan el contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en
algun dels motius d’exclusió de la licitació.

-

Quan el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’adjudicatari per existència d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i en la Directiva 2014/24/UE,
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declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
9.4.2.- IFERCAT podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents
supòsits:
-

La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de
concurs, l’obertura de la fase de liquidació, o l’embargament de béns utilitzats per al
desenvolupament d’aquest Contracte.

-

L’incompliment de les obligacions de l’adjudicatària per causes que li siguin imputables.

-

L’incompliment de l’obligació per part de l’adjudicatària del deure de afiliació i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

-

L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució del
contracte.

-

L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general,
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.

-

L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic.
El mutu acord amb l’adjudicatària, sempre que no concorri causa de resolució imputable a
l’adjudicatària i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència
del contracte.

9.4.3.- L’adjudicatària podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixi el següent
supòsit:
-

El mutu acord amb IFERCAT, sempre que no concorri causa de resolució imputable a
l’adjudicatària i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte.

9.4.4.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades en la clàusula 9.4.2 tindrà
efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l’altra part.
9.4.5.- IFERCAT podrà, en qualsevol moment, resoldre aquest Contracte per determinació pròpia,
mitjançant l’abonament a l’adjudicatària de totes aquelles quantitats que tingués acreditades.
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part d’IFERCAT, caldrà
tornar la garantia a l’adjudicatària dins del termini màxim de trenta dies, des de la data de
resolució, llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolució.
9.5.- Arbitratge
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, en el marc de l’execució
del contracte es resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el present
document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge.
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qui se li
encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara
al compliment de la decisió arbitral.
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de
l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Plec bases Responsabilitat Administradors i Directius IFERCAT 2017
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Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels
respectius arguments.

10- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat i IFERCAT derivades de l’execució de l’objecte del contracte, en els termes previstos
en la Instrucció 11 del capítol I de les Instruccions Internes.
En particular, l’empresa adjudicatària ha de lliurar la documentació de la pòlissa objecte d’aquest
contracte, almenys, en català
Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

11.- PROTECCIÓ DE DADES
El compliment d’IFERCAT de les obligacions i deures dimanades de la Llei Orgànica 15/1999 de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es regirà d’acord amb allò previst
a la instrucció 12 del Capítol I de les Instruccions Internes.

12.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la licitació, estaran obligats a
donar compliment als principis ètics i regles de conducta previstos a la instrucció 13 del Capítol I
de les Instruccions Internes.

13.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIONAL
La preparació i l’adjudicació dels contractes sota procediments de contractació no subjectes a
regulació harmonitzada es troba regulada al TRLCSP, en els termes i condicions establerts, tenint
en compte especialment els articles 137, 189 i 191 de l’esmentat text refós.
D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el contracte es regirà per les normes del dret
privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP i a les previsions
de l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE que són d’aplicació directa pel que fa a la seva
modificació.
Sense perjudici del conveni arbitral que s’estableixi en la base 9.5, l’ordre jurisdiccional civil serà
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i
extinció dels contractes, així com per a conèixer quantes qüestions litigioses afectin a l’adjudicació
dels mateixos, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del TRLCSP.
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ANNEX NÚM. 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,
El sotasignant ………………………., declara:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 60.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i a l’article 57 apartats 1, 2, 4, i 5 de la Directiva 2014/24/UE.
2.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
5.- [seleccionar segons apliqui]Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest
impost./ Que el licitador es troba en algun dels supòsits d'exempció recollit al Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques i està
donat d'alta en el cens d'obligats tributaris

[incloure si aplica] 6.- Que el licitador manifesta que les circumstàncies reflectides en el certificat
d’inscripció al Registre....................... no han experimentat variació.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 2

Barcelona, ……… de ……………de…………..
Senyors,

El sotasignant ………………………., certifica:



Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada
per ....[IFERCAT/ Infraestructures.cat]... de data …………..



Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder, motiu
pel qual adjuntem la carta enviada per ....[IFERCAT/ Infraestructures.cat]... de data .........



Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han
estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la
carta enviada per ....[IFERCAT/ Infraestructures.cat]... de data ……………….

A dit efecte, el licitador autoritza a IFERCAT a fer ús de la documentació esmentada en cas que
aquesta hagués estat lliurada a Infraestructures.cat en el marc d’una licitació anterior.

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 3.
PROPOSTA ECONÒMICA

El
Sr.
..................................
amb
residència
a
................................
carrer
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al perfil
d’IFERCAT i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la .................................. , es
compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als
esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:

Total valor del contracte.................. Euros (IVA exempt).
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació de l’apartat A del quadre-resum de
característiques de la licitació)

Prima neta:

........ Euros

Termini de validesa de l’oferta: .................mesos

Signatura:
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ANNEX NÚM. 4.
DECLARACIÓ DE RISCOS OPCIONALS COBERTS: ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL D’ADMINISTRADORS I DIRECTIUS
(nom i cognoms) ..........................................................................................., amb domicili a
................................................................................................., i DNI .........................., en nom i
representació de l’asseguradora ....................................................................., amb domicili
a..............................................................................., i NIF............................,

DECLARO:

1. Que, en relació a la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil d’Administradors i
Directius d’IFERCAT, l’asseguradora a la que represento accepta les responsabilitats derivades
dels riscos opcionals següents:
ACCEPTA/ NO ACCEPTA
a) Eliminar l’agregat anual ( per sinistre ) sense limitació anual

.

b) Incloure la Constitució de Fiances Penals.
c) Incrementar el període addicional de comunicació per Administradors i
Directius jubilats ( mínim 72 mesos).
d) Despeses de defensa a l’Ens en l‘àmbit de la reforma del codi penal.
e) Incloure el límit en excés per Consellers no Executius.
f) Increment del període addicional de comunicació fins a 36 mesos.

2. Que les millores presentades sobre els límits d’indemnització són les següents:
a - Sublímit per les despeses de constitució de fiances:

............... euros

b - Multes i sancions administratives

............... euros

c - Despeses de publicitat

............... euros

d - Despeses de gerència de riscos

............... euros

Lloc, data i signatura del licitador
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ANNEX NÚM. 5A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ...............,
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa
......................., en interès i benefici d‘INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA
(IFERCAT), i fins la suma d’euros (…% del preu d’adjudicació), a efectes de garantir l'exacte
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en la
pòlissa del Contracte de serveis ..................................... i en l’apartat 2 del Capítol V de les
Instruccions Internes i les bases 8.1 i 9.2 del plec de bases.

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al contracte, a pagar
amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o
sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (....% del preu d’adjudicació) Euros
s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o
motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o
reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NÚM. 5B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE
CATALUNYA en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (…% del preu
d’adjudicació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions
concretades en la pòlissa del contracte de serveis
................................................................... i en l’apartat 2 del Capítol V de les Instruccions
Internes i les bases 8.1 i 9.2 del plec de bases.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
d’INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA, i de pagar amb caràcter
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que
fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolució previstes al contracte.
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM. 6.
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL D’ADMINISTRADORS I DIRECTIUS.
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els
següents:

1.-

Oferta econòmica .............................................................................................0 a 70
PEi = 70 X (Omin / Oi)
On,

2.-

Oi = preu ofertat pel licitador
Omin = preu de l’oferta més baixa

Millores .....................................................................................................0 a 30

2.1.- Millores sobre els límits d’indemnització (0 a 18)
a- Millores al sublímit per les despeses de constitució de fiances: 10% del límit
d’indemnització (per cada millora d’un 1% es puntuarà amb 0.5 punts) ( fins a 5 punts)
b- Multes i Sancions administratives: 6.000,00 euros (per cada millora de 1.000 euros
es puntuarà amb 0.5 punts) (fins a 5 punts)
c- Despeses de Publicitat: 120.000 euros (per cada millora de 500 euros es puntuarà
amb 0.5 punts) (fins a 4 punts)
d- Despeses de gerència de riscos: 30.000,00 euros (per cada millora de 1.000 euros
es puntuarà amb 0,5 punts) (fins a 4 punts)
2.2.- Acceptació de riscos opcionals (0 a 12)
a- Eliminar l’agregat anual (per sinistre ) sense limitació anual: 2 punts
b- Incloure la Constitució de Fiances Penals: 2 punts.
c- Incrementar el període addicional de comunicació per Administradors i Directius
jubilats ( mínim 72 mesos): 2 punts.
d- Despeses de defensa a l’Ens en l‘àmbit de la reforma del codi penal: 2 punts.
e‐ Incloure el límit en excés per Consellers no Executius: 2 punts
f- Període addicional de comunicació fins a 36 mesos: 2 punts

Total puntuació..............................................0 a 100
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ANNEX NUM. 7
MODEL REBUT LLIURAMENT PROPOSICIONS

Lloc: IFERCAT, carrer dels Vergós 36-42, 08017 - Barcelona
Data:
Hora: fins les 13 hores

Hem rebut de l’Empresa (Nom de l’Empresa i número d’identificació fiscal o UTE que es presenta
a la licitació), la proposició corresponent a l’expedient
(títol i clau de la licitació)
Lliurada per,

Sr/Sra:
DNI:

Empresa missatgeria (si és el cas)

Barcelona, ……… de ……………de…………..
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