PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA RESPECTUOSA AMB EL MEDI
AMBIENT DE LA SEU DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE
PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXP. SE 02/18), BASADA
EN L’ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA COMISSIÓ CENTRAL DE
SUBMINISTRAMENTS (CCS 2016 4)

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE BASAT

A. Descripció de l’objecte del contracte
A1. Objecte del contracte: serveis de neteja
Lots: Aquesta contractació consta d’un únic lot, que ja que el reduït volum així com les
característiques del servei el fan fàcilment assumible per part de les PIME del sector.
Aquest únic lot correspon al Lot 1 de l’Acord marc abans esmentat: Serveis de neteja a
la ciutat de Barcelona.
A2. Codi d’expedient: SE 02/18
A3. Codi CPV: 90910000-9 i 90919200-4
B. Durada del contracte
B1. Termini de durada del contracte: des de l’1 de setembre de 2018, o des de la data
de signatura del contracte si aquesta és posterior, fins el 31 d’agost de 2020.
B2. S’admet pròrroga:

Sí

No

B3. Durada de la possible pròrroga: Fins a un màxim de 2 anys addicionals.
C. Dades econòmiques
C1. Determinació del preu:

A tant alçat

Preus unitaris

C2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 99.027,40 €
C3. Pressupost de licitació (IVA exclòs): 49.513,70 €
Preu unitari màxim (exclòs l’IVA): 15’48 €/hora.
La referència al preu/hora del servei incorpora tots els costos associats a la seva
prestació.
Els licitadors no podran superar l’import d’aquesta licitació. En cas que ofereixin
un preu superior, quedaran exclosos de la licitació.
C3.1. Import corresponent a l’IVA del pressupost de licitació: 10.397,88 €
C3.2. Pressupost de licitació (IVA inclòs): 59.911,58 €
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D. Existència de crèdit
D1. Partida pressupostària: D/2270001/1120 del pressupost de l’EADOP per l’exercici
2018, i els pressupostos per als exercicis 2019 i 2020, segons acord del Consell
d’Administració de l’EADOP i supeditat a l’aprovació efectiva dels pressupostos
corresponents.
D2. Despesa anticipada:

Sí

D3. Expedient d’abast pluriennal:

No
Sí

No

Acord del Consell d’Administració de l’EADOP d’aprovació de
plurianualitat: 25/05/2018
Distribució anualitats:

2018: 8.252,28 € sense IVA
2019: 24.756,85 € sense IVA
2020: 16.504,57 € sense IVA

E. Tramitació de l’expedient
Ordinària
Urgent
F. Procediment d’adjudicació
Consulta empreses adjudicatàries de l’Acord marc de la Comissió Central de
Subministraments (CCS 2016 4) d’acord amb l’article 198 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant, TRLCSP) i la clàusula trenta-quatrena del Plec de clàusules
administratives de l’esmentat Acord marc.
F.1 Empreses convidades:
Les empreses convidades són totes les adjudicatàries del lot 1 de l’Acord marc
esmentat, que són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Acciona Facility Services, SA
Brócoli, SL
Egar 10, SL
Eulen, SA
Expertus Multiservicios, SA
Ferrovial Servicios, SA
Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Gelim, SA
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA
La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL
Lacera Servicios y Mantenimiento, SA
LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Limasa Mediterranea, SA
Limcamar, SL
Limp’tres, SL
Multianau, SL
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Multiserveis Ndavant, SL
Net-Expres, SL
OHL Servicios Ingesan, SA
Optima Facility Services, SL
Pulim, SA
Ramcon, SA
Selmar, SA
Serveis de Personal i Neteja, SL
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (SIFU)
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA
Servicios Integrales Reunidos, SAU (SIRSA)
Técnicas y Sistemas de Conservación, SA
Valoriza Facilities, SAU
Vareser 96, SL

G. Solvència i classificació empresarial
Les empreses que vulguin licitar han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de
solvència mitjançant declaració responsable de vigència de la documentació
administrativa acreditada en l’Acord marc o bé, alternativament, mitjançant la
classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala a continuació.
Solvència:
És suficient una declaració responsable de vigència de la documentació administrativa
acreditada en l’Acord marc.
Classificació empresarial:
Grup U (serveis generals) - subgrup U-1 (serveis de neteja). Per a la licitació de
l’Acord marc la categoria mínima exigida va ser la 1 o A, per tant no cal acreditarla en aquest procediment.
H. Garanties
H1. Constitució de la garantia definitiva: Sí
Import: 5%
de l’import màxim de licitació (IVA exclòs).
H2. Termini de garantia: no procedeix, d’acord amb la clàusula quaranta-unena del Plec
de clàusules administratives de l’Acord marc.
I. Responsable del contracte
Sí Nom i cognoms: Anna Barrufet Villalón
Càrrec: Tècnica del Servei de Recursos Humans i Règim Interior
J. Tramitació del pagament i presentació de factures
J1. Tramitació del pagament:
La tramitació del pagament d’aquesta contractació es farà mensualment per mes
vençut.
J2. Destinatari de les factures: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
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Codis DIR3
Oficina comptable: A09006103
Òrgan gestor: A09006103
Unitat tramitadora: A09006103
K. Subcontractació
S’admet subcontractació:

Sí

No

L. Revisió de preus: No
M. Fitxers que continguin dades de caràcter personal a tractar i nivell de mesures
de seguretat
Existeixen fitxers a tractar que contenen dades de caràcter personal

No

N. Condicions especials d’execució
Sí: Obligació d’acreditar les hores de formació anuals per part de l’empresa que
resulti adjudicatària en la forma que estableix la clàusula setzena de l’Acord marc.
No se n’estableixen
O. Obligacions contractuals essencials
Sí: Es consideren obligacions contractuals essencials aquells aspectes de la
prestació del contracte que s’hagin tingut en compte per definir els criteris d’adjudicació
i, en cas d’incompliment o compliment defectuós d’aquells, l’òrgan de contractació podrà
optar per la resolució del contracte o per l’aplicació de les penalitats previstes a la
clàusula trenta-novena de l’Acord marc.
No se n’estableixen
P. Modificacions del contracte
Sí En un percentatge no superior (a la baixa) al 40% màxim del preu del contracte.
Causes: Les modificacions per situacions de reducció, contenció o modificació de la
despesa per raons pressupostàries, derivades de l'aplicació de les mesures d'estabilitat
pressupostària, d’ acord amb la DA 1a de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Cessió del contracte:
Sí, d’acord amb la clàusula vintena del PCAP de la contractació basada.
No
Q. Altra documentació a presentar pels proposats com a adjudicataris
No.
R. Altra informació
Òrgan de contractació: Director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions
Competència de l’òrgan de contractació: Decret 142/2013, de 19 de març, pel qual es
nomena el senyor Jaume Domingo i Planas director general de l’EADOP (DOGC núm.
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6340, de 21.3.2013) i acord del Consell d’Administració de l’EADOP de 28 d’abril de
2017.
Unitat responsable de la tramitació: Servei de Recursos Humans i Règim Interior
Possibilitat de presentació presencial:

Sí

No

Lloc de presentació de les proposicions:
Registre General de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.
Av. Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta.
08029 Barcelona
Presentació Sobre Digital:

Sí

No

Consultes administratives:
Telèfon: 93 551 56 61
Correu electrònic: eadop.contractacio@gencat.cat
Consultes tècniques:
Telèfon: 93 292 54 09
Correu electrònic: anna.barrufet@gencat.cat
L’enllaç per accedir a l’anunci al Perfil de contractant, on constarà la documentació
corresponent a aquesta licitació, es trobarà al correu electrònic mitjançant el qual es
trametrà la invitació a participar en aquesta licitació.
Per tal de rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, de totes les
publicacions que es facin sobre aquest expedient en el Perfil de contractant, els licitadors
s’hauran d’inscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”, que
trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el Perfil.
S. Obligació de visitar les dependències i/o locals objecte de licitació
Sí (Annex núm. 6)
No
Abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, es concertarà un dia i hora
per fer una visita voluntària al local objecte de licitació. D’acord amb el que es detalla en
el punt 9 del Plec de prescripcions tècniques, les empreses interessades, al més aviat
possible, hauran de contactar amb el responsable del contracte per poder realitzar les
visites (anna.barrufet@gencat.cat / telèfon: 93 292 54 09).
T. Subrogació de personal
Sí (Annex núm. 14)
No
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA
CONTRACTACIÓ DERIVADA DELS SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS DE [...]

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera:
Segona:
Tercera:
Quarta:

Règim jurídic del contracte
Objecte del contracte
Termini de durada del contracte
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ,
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Cinquena:
Sisena:
Setena:
Vuitena:
Novena:
Desena:
Onzena:
Dotzena:
Tretzena:
Catorzena:
Quinzena:

L’ADJUDICACIÓ

I

LA

Òrgan de contractació, unitat tramitadora i perfil de contractant
Empreses convidades
Licitació
Mesa de contractació
Examen de les ofertes
Criteris d’adjudicació i distribució per lots
Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
Garantia definitiva
Renúncia i desistiment
Adjudicació i notificació als licitadors i publicitat de les adjudicacions
Formalització del contracte

III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Setzena:
Dissetena:
Divuitena:
Dinovena:
Vintena:
Vint-i-unena:
Vint-i-dosena:
Vint-i-tresena:
Vint-i-quatrena:
Vint-i-cinquena:
Vint-i-sisena:

Responsable del contracte
Pagament del preu
Penalitats per incompliment
Subcontractació
Cessió del contracte
Revisió de preus
Obligacions de l’empresa contractista en l’execució del contracte
Modificació del contracte
Termini i cancel·lació de la garantia definitiva
Resolució dels contractes
Recursos legals

ANNEXOS
Annex núm.1:
Annex núm.2:
Annex núm.2.1:
Annex núm.2.2:
Annex núm.3:
Annex núm.4:
Annex núm.5:
Annex núm.6:
Annex núm.7:
Annex núm.8:
Annex núm.9:
Annex núm.10:

Model informatiu de presentació de la documentació
Declaració responsable sobre la vigència de la documentació general
Empreses licitadores no inscrites en el RELI o ROLECE
Empreses licitadores inscrites en el RELI o ROLECE
Declaració responsable sobre la subcontractació
Certificat visita dependències
Indicacions proposta tècnica
Model de proposició econòmica
Composició de la Mesa de contractació
Criteris d’adjudicació
Declaració responsable Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Declaració responsable de disposar dels mitjans materials i
personals per a l’execució del contracte
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Annex núm.11:
Annex núm.12:
Annex núm.13:
Annex núm.14:

Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en
matèria de prevenció de riscos laborals
Model petició constitució garantia definitiva per mitjà de la retenció
de preu
Informe trimestral del grau de satisfacció en l’execució del contracte
Subrogació personal
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es qualifica com a contracte de serveis, té caràcter administratiu i es
licita com a contracte basat en l’Acord marc dels serveis de neteja de la Comissió Central
de Subministraments (CCS 2016 4).
Es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions
tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
En tot allò no previst en aquest plec de clàusules administratives i en el de prescripcions
tècniques, la licitació i execució d’aquest contracte es regirà pel que s’estableix en els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació directa (d’ara endavant,
Directiva 2014/24/UE).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (d’ara endavant, DL 3/2016).
c) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP).
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de
desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
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Segona. Objecte del contracte
2.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A.1
del quadre de característiques.
Els lots en què es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat A.1 del quadre de
característiques.
2.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A.3 del quadre de característiques.
2.3 Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte, són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.

Tercera. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat B.1 del quadre de
característiques.
El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de les parts, pel període establert a
l’apartat B.2 del quadre de característiques.

Quarta. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
4.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
C1 del quadre de característiques.
4.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat C2 del quadre de
característiques.
4.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat C3 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses convidades
en aquest contracte.
Les ofertes econòmiques que superin el pressupost de licitació no seran vàlides i, per
tant, les empreses que les presentin seran excloses de la licitació.
L’import corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit s’indica, com a partida
independent, en l’apartat C3.1 del quadre de característiques.
4.4 S’han complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’indica
en l’apartat D1 del quadre de característiques.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ,
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L’ADJUDICACIÓ

Cinquena. Òrgan de contractació, unitat tramitadora i perfil de contractant
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I

LA

L’òrgan de contractació i la normativa que li atribueix la competència es descriu en
l’apartat R del quadre de característiques.
La unitat responsable de la tramitació d’aquest expedient es descriu en l’apartat R del
quadre de característiques.
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena
del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la
utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de
l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i
desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de
licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre, d’una banda, les
empreses convidades i l’adjudicatària i, de l’altra, l’òrgan de contractació, es realitzaran
preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
En especial, les notificacions de l’adjudicació, les publicacions i qualsevol altra
comunicació que s’hagi de realitzar amb ocasió o com a conseqüència del procediment
de licitació i d’adjudicació del present contracte, es realitzaran preferentment mitjançant
correu electrònic i/o en el tauler d’anuncis electrònic de la present licitació ubicat al perfil
de contractant de l’òrgan de contractació.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.

Sisena. Empreses convidades
La licitació dels contractes es realitzarà d’acord amb l’apartat 8 de la clàusula trentaquatrena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc i la relació de les
empreses convidades a participar-hi figura en l’apartat F.1 del quadre de
característiques.

Setena. Licitació
7.1 Invitació per a la presentació de proposicions, presentació de les proposicions i
termini per fer-ho.
La unitat responsable de la tramitació convidarà les empreses mitjançant la publicació
d’un anunci de licitació d’accés restringit en el perfil de contractant. Aquest accés
restringit serà comunicat a les empreses convidades via correu electrònic.
En l’apartat R del quadre de característiques l’òrgan de contractació indicarà la forma
de presentació a la licitació:
a) Presentació de les ofertes presencialment.
Les empreses que hagin estat convidades poden presentar les seves proposicions a
l’adreça indicada en l’apartat R del quadre de característiques.
També es podran presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini
de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa licitadora ha de justificar la
data de presentació de la tramesa en l’oficina postal, acreditant que la imposició s’hagi
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efectuat abans de l’hora fixada com a límit en la presentació d’ofertes, i anunciar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per
correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si
s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
b) Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre
Digital”.
Les empreses licitadores poden presentar les ofertes electrònicament mitjançant
l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació a la
Plataforma de serveis de contractació pública, mitjançant l’accés restringit que serà
comunicat a les empreses convidades via correu electrònic.
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores
la preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els
passos següents:
En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a
l’eina web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta.
Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç
que es conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través
del Sobre Digital.
Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de
preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores han d’introduir
una paraula clau per al “Sobre B” amb documentació xifrada que formi part de la licitació.
Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats
els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A
partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificarà el termini de presentació d’ofertes que es publicarà a la Plataforma de serveis
de contractació pública via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses
licitadores mitjançant correu electrònic.
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de
l’oferta, l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la
persona apoderada de l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, cal fer la
tramesa del document. Amb la presentació d’aquest document al registre d’entrada es
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considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra
electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de
Sobre Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica) emès o admès pel Consorci AOC. Amb la signatura del resum
generat per l’eina de Sobre Digital per part de l’apoderat/da s’entenen per signats tots
els documents que conformen l’oferta presentada per l’empresa licitadora.
En l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de
Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci AOC.
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El
desxifrat d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses
licitadores hauran introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de
la/es paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop
arribat el dia i l’hora establerts.
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules
clau. L’òrgan de contractació demanarà aquesta/es paraula/les clau per poder realitzar
el desxifrat de la documentació de les ofertes.
D’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena del TRLCSP, la tramesa per
mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer
l’empremta digital de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del
document, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després d’aquest termini,
s’obre un període de 24 hores addicional per a finalitzar l’enviament efectiu de la
documentació de l’oferta pròpiament. Aquesta documentació ha de coincidir totalment
amb el contingut de l’empremta digital enviada prèviament, sense que s’hagi produït cap
modificació dels fitxers que configuren la documentació de l’oferta. De no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Per a l’obertura dels sobres caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin
les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del sobre
digital, a partir del moment que així sigui requerit per part de l’òrgan de contractació. Les
empreses licitadores rebran un correu electrònic on s’indicarà que han d’accedir a l’eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau.
L’òrgan de contractació demanarà aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat
de la documentació de les ofertes el segon dia hàbil anterior a aquell en què es farà
l’obertura del sobre B.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir molt en compte que la presentació
d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres. Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin
les paraules clau en el termini establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de
la licitació d’aquella empresa.
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L’òrgan de contractació o la Mesa de contractació, si escau, podrà sol·licitar la
introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta sol·licitud
es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, L’òrgan de contractació
o la Mesa de contractació, si escau, valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa
en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer el
contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la
Mesa de contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació.
Proposicions
Les proposicions s’han de presentar en dos sobres tancats (Sobre A: Documentació
general i documentació dels criteris dependents d’un judici de valor i Sobre B: Proposició
econòmica). El sobres es presentaran en la forma indicada en l’apartat R del quadre
de característiques (presencialment o en Sobre Digital).
En el supòsit de presentació presencial de la proposició, acompanyaran els sobres amb
l’escrit de presentació segons el model de l’annex núm. 1 d’aquest Plec i a la part
externa dels sobres ha de constar clarament:





Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça de
correu electrònic del contacte.
Identificació de l’objecte del contracte, número de l’expedient i lot/s als que
presenta proposició.
Nom i cognoms del/s representant/s que signa/en la proposició.
Firma del/s representant/s de l’empresa licitadora.

El termini màxim de presentació d’ofertes s’estableix a l’anunci de licitació
d’accés restringit del perfil de contractant.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits
per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. En el cas d’haver-hi
diversos lots, els licitadors només poden presentar una única proposició per cada lot. La
infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella
subscrites.
7.2 Contingut dels sobres.
Sobre A: Documentació general i documentació dels criteris dependents d’un
judici de valor.
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L’interior del sobre A ha de contenir la documentació següent:
a) Un índex, en full independent, on es relacioni numèricament la documentació. En el
cas de presentació en Sobre Digital, aquest índex no serà necessari aportar-lo atès que
el genera la pròpia eina.
b) Declaració responsable sobre la vigència de tota la documentació presentada en el
decurs de l’Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2016 4), l’adscripció de personal i,
si escau, els mitjans materials per a l’execució del contracte. Els models de declaració
responsable es troben en els annexos següents:
-

-

Per a les empreses que no es troben inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE): annex núm.
2.1 d’aquest Plec.
Per a les empreses que es troben inscrites en el RELI o en el ROLECE: annex
núm. 2.2 d’aquest Plec.

A més, cal aportar aquella documentació que, en el seu cas, hagués caducat totalment
o parcial.
c) Declaració responsable sobre la subcontractació.
En el cas que, segons s’estableix en l’apartat K del quadre de característiques, es
permeti la subcontractació i si l’empresa convidada té previst subcontractar, cal
presentar una declaració responsable, d’acord amb el model de l’annex núm. 3, on
s’indiqui el percentatge a subcontractar, com també el nom de l’empresa o empreses a
subcontractar o bé es detalli el perfil empresarial definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica. Cal tenir en compte que el percentatge a
subcontractar no podrà excedir del percentatge que s'estableix en l'apartat K del
quadre de característiques.
d) Certificats de visita dels locals o dependències.
En l’apartat S del quadre de característiques s’establirà l’obligatorietat o no de visitar
les instal·lacions objecte del contracte. En el supòsit que l’òrgan de contractació
consideri necessària dita visita indicarà, en aquest mateix apartat del quadre de
característiques, les instruccions per fer-la o acreditar el coneixement de les
instal·lacions per haver realitzat la visita en licitacions anteriors.
Les empreses licitadores hauran d’incorporar al sobre el certificat emès per
l’Administració segons el model establert en l’annex núm. 4.
e) Documentació per a la valoració dels criteris la quantificació dels quals depèn
d’un judici de valor.
Els licitadors inclouran en el Sobre A, la documentació que considerin adient a l’efecte
que es pugui fer la valoració dels criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de
valor, establerts a l’annex núm. 8 d’aquest plec.
L’òrgan de contractació podrà concretar als licitadors, si escau, com hauran d’acreditar,
per a la seva valoració, els criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor,
establerts a l’annex núm. 8 d’aquest plec, i ho farà indicant la informació/documentació
necessària en l’annex núm. 5 d’aquest plec.
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En el supòsit de presentació presencial de la proposició, sens perjudici de la incorporació
de les preceptives proposicions signades i segellades per l’empresa convidada en
format paper, que seran les que tindran validesa legal i que seran objecte de valoració,
la documentació relativa a la proposta tècnica, també s’ha de facilitar en format
digital, CD o DVD. També cal que consti que aquest format digital reprodueix de manera
íntegra i fidel les dades presentades en format paper, d’acord amb el model de l’annex
núm. 2.1 o 2.2 d’aquest Plec. La còpia digital contindrà exclusivament les dades
referides a la documentació que reprodueix.
Sobre B: Proposició econòmica.
L’interior del sobre B ha de contenir la documentació següent:
Oferta econòmica segons el model establert en l’annex núm. 6 d’aquest Plec. No
s'acceptarà cap oferta que tingui omissions, esmenes o errors que impedeixin valorarla.
En el cas que s’hagi establert la limitació de l’adjudicació de lots a una mateixa empresa
licitadora, les empreses licitadores hauran de manifestar, mitjançant aquest document,
la prelació en l’adjudicació dels diferents lots, consignant-ho de la forma assenyalada en
l’annex núm. 6.
En el supòsit de presentació presencial de la proposició, sens perjudici de la incorporació
de les preceptives proposicions signades i segellades per l’empresa convidada en
format paper, que seran les que tindran validesa legal i que seran objecte de valoració,
la documentació relativa a l’oferta econòmica, també s’ha de facilitar en format
digital, CD o DVD. També cal que consti que aquest format digital reprodueix de manera
íntegra i fidel les dades presentades en format paper, d’acord amb el model de l’annex
núm. 2.1 o 2.2 d’aquest Plec. La còpia digital contindrà exclusivament les dades
referides a la documentació que reprodueix.
Vuitena. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’annex núm. 7.
En procediments de tramitació electrònica, la Mesa es pot constituir presencialment o
virtualment. Quan la Mesa de contractació es constitueixi virtualment, per realitzar
l’obertura dels sobres digitals és necessari que coincideixin simultàniament dos dels
custodis, que han de ser membres de la Mesa.
Els custodis són les persones que han de permetre l’obertura dels sobres, un cop
identificades amb el seu certificat digital i havent aplicat les seves credencials –per tal
d’aplicar les credencials, és necessari que un mínim de dos custodis accedeixin al
sistema en l’interval de temps que s’hagi definit prèviament).
Novena. Examen de les ofertes
9.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes es comprovarà la documentació
administrativa general continguda en el Sobre A.
En cas que s’observin errors o omissions esmenables en la documentació administrativa
general presentada, es comunicarà mitjançant correu electrònic o mitjançant l’eina web
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Sobre Digital a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en
el termini màxim de 3 dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada
es determinaran les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu
cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
podrà fer públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
9.2 Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa de les empreses admeses a la licitació, s’ha d’atendre als criteris de
valoració establerts en l’annex núm. 8. L’òrgan de contractació podrà designar un
comitè avaluador encarregat de fer la valoració.
L’òrgan de contractació o la Mesa de contractació, si s’escau, analitzarà la documentació
corresponent per a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor (documentació que també s’inclourà en el Sobre A).
Determinada la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores per
aplicació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, en la següent
fase del procés de selecció es valoraran els criteris d’apreciació objectiva i avaluables
de manera automàtica (documentació que s’inclourà en el Sobre B).
La puntuació obtinguda per aplicació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici
de valor es publicarà a la Plataforma de serveis de contractació pública amb caràcter
previ a l’obertura del Sobre B.
Per a l’obertura del Sobre B, en les proposicions presentades amb l’eina Sobre Digital,
caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau a què fa
referència la clàusula setena 1.b). Les empreses licitadores rebran un correu electrònic
on s’indicarà que han d’accedir a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves
paraules clau.
Desena. Criteris d’adjudicació i distribució per lots
D’acord amb les previsions de la clàusula trenta-quatrena del Plec de clàusules
administratives de l’Acord marc, els criteris d’adjudicació amb la seva corresponent
ponderació són els que es relacionen en l’annex núm. 8 d’aquest Plec.
S’assignarà la puntuació màxima a l’empresa que en el seu conjunt faci la proposició
econòmicament més avantatjosa i la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment.
Tanmateix, en el cas que es produeixi un empat en la puntuació final es procedirà de la
manera establerta en la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives de
l’Acord marc.
Onzena. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, d’acord amb els criteris
d’adjudicació de l’annex núm. 8 d’aquest Plec i l’ordre de prelació de lots manifestat per
les empreses, les proposicions presentades que no hagin estat declarades
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desproporcionades o anormals, seguint els criteris establerts a la clàusula trentaquatrena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc.
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà per correu
electrònic a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per tal que, dins del termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del
següent a aquell en què s’hagués publicat en el perfil de contractant l’anunci de
l’enviament del referit requeriment, presenti la documentació següent:
1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta
de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte
o el darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver
estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost (Annex núm. 9).
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
2. En relació amb les obligacions amb la Seguretat Social:
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
3. En relació amb la resta d’obligacions tributàries:
Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa
es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat.
4. En relació amb les obligacions amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya:
Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que l’empresa
es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Si l’empresa ha autoritzat l’òrgan de contractació a què obtingui la informació
corresponent a les seves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Administració de la Generalitat (Annex núm. 2)
aquell ho sol·licitarà d’ofici.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
Als efectes d’aquesta clàusula són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica,
informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
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L’empresa que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament ha
d’aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable de disposar dels mitjans materials i personals per a l’execució
del contracte basat en l’Acord marc, d’acord amb el model de l’annex núm. 10.
b) Declaració de compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals,
d’acord amb el model de l’annex núm. 11.
c) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula dotzena d’aquest Plec, llevat que es formalitzi mitjançant
retenció de part del preu, d’acord amb la petició que efectuï l’empresa proposada com
adjudicatària (model de petició d’acord amb l’annex núm. 12). L’esmentada petició
s’haurà de presentar dins del termini establert per dipositar la garantia.
d) Documents relatius a la representació i personalitat jurídica dels signants de les
ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un
poder suficient per fer-ho i una fotocòpia compulsada per l’Administració contractant o
legitimada notarialment del document nacional d’identitat o del passaport.
Tanmateix no caldrà aportar el Document Nacional d'Identitat, en el cas que s’autoritzi
a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’annex 1 d’aquest Plec, a obtenir-lo
directament dels òrgans administratius competents que es requereixin per procedir, en
el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
Quant a la forma del poder, ha de reunir els següents requisits:
-

Ha de ser escriptura pública.

-

Ha de ser còpia autèntica. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.

-

Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

-

Ha d’estar validat per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència,
per qualsevol Assessoria Jurídica de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya o pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (en aquests
darrers dos casos, la validació ha d’abastar tots els departaments de la
Generalitat).

En cas que no es constitueixi la garantia requerida o no s’aporti la resta de documentació
esmentada en el termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva
oferta. En aquest cas, l’Administració, abans de procedir a fer una nova convocatòria
requerirà la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què
hagin estat classificades les ofertes. En aquest cas, el licitador requerit disposarà d’un
termini de deu dies hàbils per aportar tota la documentació requerida.
Dotzena. Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat H del quadre de
característiques.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
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a) Preferentment mitjançant retenció de part del preu, a petició de l’empresa
proposada com adjudicatària (s’adjunta model en l’annex núm. 12).
L’esmentada petició s’haurà de presentar dins del termini establert per dipositar
la garantia.
b) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats
d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes
de dipòsits de les tresoreries territorials.
c) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
l’apartat b).
d) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.
El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en
l’apartat b).
Les caixes territorials de dipòsits a Catalunya són:
A Barcelona: Gran Via de les Corts Catalanes, 639, telèfon 933162010.
A Girona: carretera de Barcelona, 54, telèfon 972942828.
A Lleida: c. de Lluís Companys, 1, telèfon 973032300.
A Tarragona: c. Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta, telèfon 977922200.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
en l’apartat H del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les
empreses integrants de la unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui
a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions
de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que
disposa el TRLCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
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En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats
anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.
Tretzena. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades i amb
la corresponent notificació a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el contracte
abans de l’adjudicació. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació,
quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o
de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article
155 del TRLCSP.
En ambdós supòsits es podrà compensar a les empreses convidades que hagin
presentat oferta per les despeses en què haguessin incorregut, amb la justificació prèvia,
i per un import màxim de 100 euros.
Catorzena. Adjudicació i notificació als licitadors i publicitat de les adjudicacions
L’adjudicació del contracte s’ha d’acordar dins del termini màxim de cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació requerida al licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
No es declararà deserta cap licitació mentre hi hagi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors d’acord amb l’article
151.4 del TRLCSP i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.
Quinzena. Formalització del contracte
15.1 L’empresa adjudicatària està obligada a la formalització del contracte en document
administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària pot sol·licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
De conformitat amb el que disposa l’article 156.3 de la TRLCSP en relació amb l’article
198.5 del mateix text legal, el contracte es formalitzarà en el termini màxim de 5
dies, a comptar des de l’endemà de la data fefaent de la publicació de l’adjudicació en
el perfil de contractant.
En aquest sentit, l’òrgan de tramitació de la contractació requerirà, mitjançant correu
electrònic, a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte en el termini establert
en el paràgraf anterior.
15.2 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 26 del TRLCSP i en l’article
71 del RGLCAP.
15.3 En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’EADOP,
s’indemnitzarà a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li hagi
pogut ocasionar.
15.4 La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
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15.5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la
Generalitat de Catalunya les dades establertes al contracte adjudicat, sens perjudici de
l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Setzena. Responsable del contracte
D’acord amb el que disposa l’article 305.1 del TRLCSP, els contractes derivats s’han
d’executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els seus plecs, i d’acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de
contractació.
Es designa com a responsable del contracte aquell que s’especifica en l’apartat I del
quadre de característiques. Aquest responsable del contracte exercirà, a més de les
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte establertes a la clàusula
trenta-sisena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, les funcions
específiques que es detallin en els plecs de prescripcions tècniques. Així mateix haurà
de verificar el compliment de l’obligació d’acreditar les hores de formació anuals per part
de les empreses, tal i com s’estableix a la clàusula setzena del Plec de clàusules
administratives de l’Acord marc.
El responsable del contracte informarà periòdicament a la unitat directiva responsable
de la contractació i/o unitat de contractació un informe del grau de satisfacció en
l’execució del contracte, preferiblement d’acord amb el model que s’estableix en
l’annex núm. 13 d’aquest Plec.
Les informacions de qualificació seran oportunament traslladades a l’empresa
contractista pel responsable del contracte i serviran per valorar l’oportunitat de prorrogar
el contracte, així com per iniciar actuacions de penalització o de resolució contractual.
Així mateix, el responsable del contracte emetrà un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en
particular, als relatius a l’adequació del disseny als objectius previstos amb la
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i
pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Dissetena. Pagament del preu
17.1 La tramitació del pagament a la empresa contractista s’efectuarà contra presentació
de factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, d’acord amb el que preveu
l’apartat J del quadre de característiques, en les condicions establertes en l’article
216 del TRLCSP.
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau,
del contracte expedits per l’òrgan competent.
El titular de la unitat promotora del contracte/responsable del contracte conformarà les
factures presentades per l’empresa contractista i certificarà la correcta execució de la
prestació.
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17.2 Les factures s’emetran en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina
comptable són les que consten a l’apartat J del quadre de característiques.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la
factura.
17.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
17.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no
tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o
de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat
corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
17.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.
Divuitena. Penalitats per incompliment
Les penalitats per incompliment són les descrites a la clàusula trenta-novena del Plec
de clàusules administratives de l’Acord marc.
La clàusula setzena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc estableix,
específicament, pel que fa al compliment del criteri d’adjudicació de formació, que
anualment l’empresa adjudicatària de l’Acord marc haurà d’entregar al responsable del
contracte de la corresponent contractació basada, els certificats emesos pels centres
docents que acreditin el compliment del nombre d’hores de formació ofertes. Així mateix,
s’estableix que els certificats hauran d’estar signats pel professor/a que hagi impartit el
curs i pel treballador/a corresponent. En aquest sentit, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula trenta-quatrena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc,
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l’incompliment d’aquesta obligació serà considerada com a incompliment greu de les
obligacions contractuals i s’estableixen les penalitats següents:
Transcorregut el termini d’un mes des de la recepció del requeriment a l’empresa
contractista de l’aportació de l’acreditació del compliment del criteri de formació sense
que aquesta documentació hagi estat lliurada, s’imposarà de manera proporcional en
funció del fet imputat la penalitat següent:
-

Fins un màxim del 10% del pressupost licitació del/s lot/s afectat/s.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

Dinovena. Subcontractació
No s’admet la subcontractació de l’objecte del contracte.

Vintena. Cessió del contracte
Els drets i les obligacions relatius a aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera empresa adjudicatària de l’Acord marc en el lot corresponent,
prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 226 del TRLCSP.
Vint-i-unena. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus, segons s’estableix en l’apartat L del quadre de
característiques.
Vint-i-dosena. Obligacions de l’empresa contractista en l’execució del contracte
Les condicions especials d’execució es concreten en l’apartat N del quadre de
característiques.
Pel que fa a la resta d’obligacions contractuals, a més d’allò establert a la clàusula
trenta-setena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, s’enumeren a
continuació.
22.1 Condicions laborals.
L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones adscrites a l’execució del
contracte basat, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial de neteja vigent.
Aquesta obligació té caràcter de condició essencial d’execució i el seu incompliment
podrà donar lloc a la resolució del contracte.
22.2 En matèria de prevenció de riscos.
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L’empresa contractista s’obliga a:
a) Complir totes les obligacions que com empresa li són d’aplicació en matèria de
seguretat i salut en el treball, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la
normativa de desenvolupament.
b) Complir amb caràcter general allò que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de
prevenció de Riscos Laborals amb relació als equips de protecció i a la coordinació
d’activitats empresarials, així com l’article 22 bis del Reglament dels Serveis de
Prevenció amb relació a la presència dels recursos preventius.
c) Identificar i avaluar els riscos laborals associats a l’activitat objecte del contracte i
establir i adoptar les mesures preventives i establir i facilitar els mitjans de protecció
necessaris per a la seva correcta execució, així com informar de les mateixes a l’òrgan
de contractació d’acord amb allò establert a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals i al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
Als anteriors efectes, i un cop formalitzat el contracte, l’empresa contractista lliurarà al
responsable del contracte tota la documentació que en matèria de coordinació
d’activitats empresarials li pugui requerir.
22.3 Deures de sigil, confidencialitat, protecció de dades.
L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No
obstant això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades
personals incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, d’ara endavant RGPD.
L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que
pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades
per l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències.
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que
l’empresa contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció
de dades.
22.4 Subrogació del personal.
La informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors respecte als quals
l’empresa adjudicatària s’ha de subrogar com a ocupador consten a l’annex núm. 14
del Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta informació ha estat
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facilitada per l’actual empresa prestadora del servei objecte del contracte que té la
condició d’ocupadora dels treballadors afectats (article 120 del TRLCSP).
Finalitzat el contracte objecte d’aquest Plec i en el cas que el servei de neteja hagués
de continuar prestat per una altra empresa, l’empresa que aleshores prestés el servei
haurà de facilitar a l’empresa adjudicatària del nou contracte la següent informació
relativa a cadascun dels treballadors respecte als quals s’hagi de subrogar com a
ocupadora: tipus de contracte (codi INEM), categoria professional, horari de treball i dies
de servei a la setmana, salari anual, antiguitat, drets econòmics adquirits i, en el seu
cas, si el treballador està de baixa i des de quina data ho està.
En el cas que la informació no fos correctament facilitada, l’empresa obligada a facilitarla serà responsable dels danys i perjudicis que això pogués ocasionar a l’empresa
adjudicatària del nou contracte. En el cas que l’òrgan de contractació constatés
fefaentment que s’hagués facilitat una informació incorrecta, podrà retenir la garantia
definitiva constituïda per a la contractació del contracte objecte d’aquest Plec fins que
l’anterior empresa adjudicatària del mateix no hagués procedit a la reparació dels referits
danys i perjudicis.
22.5 Despeses exigibles al contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions,
llicències, documents o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars, així com
els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que puguin ser
aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes
assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a la realització del
contracte, entre aquestes les de publicació obligatòria dels anuncis de licitació.
22.6 Utilització de la llengua catalana.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració
de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana els informes i tota la
documentació derivada del compliment del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista 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
contractista 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 comunicar-se de manera fluida i
adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit
territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre de
l’occità, aranès a l’Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la
desenvolupi.
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Vint-i-tresena. Modificació del contracte
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot modificar el contracte
d’acord amb els casos previstos en l’apartat P del quadre de característiques del
contracte.
Aquestes modificacions com a màxim podran afectar al percentatge del preu del
contracte que s’especifica en l’apartat P del quadre de característiques del contracte.
Les modificacions no previstes en l’apartat P del quadre de característiques del
contracte només podran efectuar-se quan es justifiqui adequadament alguna de les
circumstàncies establertes a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden
afectar les condicions essencials de licitació i adjudicació del contracte.
El procediment de modificació serà el previst als articles 108 i 211 del TRLCSP i als
articles 97 i 102 del RGLCAP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el preu del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari
l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que
es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el
TRLCSP.
En el cas que la garantia no es reposi en el supòsit esmentat o en el supòsit que es
fessin efectives sobre la garantia penalitats o indemnitzacions, l’Administració pot
resoldre el contracte.

Vint-i-quatrena. Termini i cancel·lació de la garantia definitiva
No hi ha termini de garantia, d’acord amb el que estableix la clàusula quaranta-unena
del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte i si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva, la unitat promotora del contracte procedirà a emetre el certificat de conformitat
com a tràmit previ per resoldre sobre la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
Vint-i-cinquena. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles
216.6, 223, 225, 308 i 309 del TRLCSP.
A més, es consideraran com a causes específiques de resolució contractual les
previstes a la clàusula quaranta-setena del Plec de clàusules administratives de
l’Acord marc.
Es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és
causa de resolució del contracte, les especificades en l’apartat O del quadre
característiques.
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En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
Vint-i-sisena. Recursos legals
26. 1 Les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el
compliment, la modificació i la resolució d’aquest contracte, es resolen per l’òrgan de
contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa.
Contra aquests acords, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini
d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, o bé directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, davant el jutjat contenciós administratiu, a
comptar ambdós terminis des de l’endemà de la notificació o, si escau, de la publicació
de l’acte impugnat, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, l’article 77 de la Llei 26/1010, de 3 d’agost, i amb els articles 8.3 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
26.2 Contra la resolució d’adjudicació, es pot interposar recurs d’alçada davant del
mateix òrgan que ha dictat la resolució o davant de la persona titular del Departament
de la Presidència, que és l’òrgan competent per a la seva resolució, d’acord amb el que
preveuen l’article 1 de la Llei 24/1987, de 28 de desembre; l’article 43.1 del Text refós
de la Llei 4/1985, de 29 de març; els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 octubre; i
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el termini d’un mes, comptat des de
l’endemà de la rebuda de la notificació, sens perjudici que pugui interposar algun altre
recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
26.3 Contra els actes de tràmit que es dictin en el procediment d’adjudicació i que siguin
susceptibles d’impugnació de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
podrà interposar recurs d’alçada, en un mes, de conformitat amb el que disposen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost.
a) Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX NÚM. 1
MODEL INFORMATIU DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
*ATENCIÓ: aquest model s’utilitza únicament per a la presentació presencial de
les pliques. Ha d’anar fora del sobre i aquest, amb la documentació establerta, ha
d’estar preceptivament tancat.
a/

Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Domicili social
Telèfon

Fax

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

DECLARO
Que presento la documentació corresponent a la contractació esmentada, per tal de
poder participar-hi dins el termini establert:
Sobre A: Documentació general i documentació dels criteris dependents d’un
judici de valor.
Sobre B: Proposició econòmica (criteris objectius o avaluables de forma
automàtica per aplicació de fórmules).

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 2.1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA ACREDITADA EN L’ACORD MARC I AUTORITZACIÓ PER A
L’OBTENCIÓ DE DADES DE L’EMPRESA
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
El/la senyor/a
com apoderat/ada de l’empresa
declara sota la seva
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora d’aquesta
contractació:
1. Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les
circumstàncies de prohibició per contractar amb el sector públic (art. 60.1 TRLCSP) ni
amb les Administracions Públiques (art. 60.2 TRLCSP).
2. Que declara vigents els requisits de capacitat i solvència, tal com ho va presentar
en la documentació acreditada en l’Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2016 4).
(En cas de variació aporteu la documentació que correspongui).
3. Que els poders són vigents i no han estat modificats, restringits o limitats fins a la
data d’avui. La data de l’escriptura d’apoderament és
, el número de protocol és
i el nom del notari és
. (En cas de variació aporteu els poders vigents).
4. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat
social.
5. Que té la classificació empresarial i/o la solvència econòmica, financera i tècnica
exigida en l’apartat G del quadre de característiques d’aquest Plec. A aquest efecte,
adjunta la documentació corresponent.
6. Que coneix i accepta incondicionalment el Plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació, així com les
previsions del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc.
7. Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
Concretament, les còpies dels documents aportades en format digital, en suport CD o
DVD, reprodueixen fidelment el contingut dels documents presentats en format paper.
(Declaració exclosa per a la presentació en Sobre Digital).
8. Que els documents i dades presentades en aquest sobre que considera de
caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen (cal identificar la dada o
document que es considera confidencial i la causa que ho justifiqui):
DADES CONFIDENCIALS:

MOTIU QUE JUSTIFICA LA CONFIDENCIALITAT:
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9. Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és
10. Que autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte i per a la formalització de les
successives situacions contractuals derivades d’aquesta contractació que poguessin
produir-se. En concret, a obtenir els certificats següents:
1) Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries.
2) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relatiu a l’impost
d’activitats econòmiques.
3) Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
4) Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 2.2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA ACREDITADA EN L’ACORD MARC I AUTORITZACIÓ PER A
L’OBTENCIÓ DE DADES DE L’EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRE
ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (RELI) O ROLECE
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
El/la senyor/a
com apoderat/ada de l’empresa
declara sota la seva
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora d’aquesta
contractació:
1. Que es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de l’Estat i que les dades que hi consten són vigents. (En cas de variació aporteu la
documentació que correspongui).
2.Que declara vigents els requisits de capacitat i solvència, tal com ho va presentar
en la documentació acreditada en l’Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2016 4).
(En cas de variació aporteu la documentació que correspongui).
3. Que té la classificació empresarial i/o la solvència econòmica, financera i tècnica
exigida en l’apartat G del quadre de característiques d’aquest Plec. A aquest efecte,
adjunta la documentació corresponent. (Únicament cal fer-ho si no està actualitzat el
RELI o ROLECE).
4. Que coneix i accepta incondicionalment el Plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació, així com les
previsions del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc.
5. Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
Concretament, les còpies dels documents aportades en format digital, en suport CD o
DVD, reprodueixen fidelment el contingut dels documents presentats en format paper.
(Declaració exclosa per a la presentació en Sobre Digital).
6.Que els documents i dades presentades en aquest sobre que considera de caràcter
confidencial són els que a continuació es relacionen (cal identificar la dada o document
que es considera confidencial i la causa que ho justifiqui):
DADES CONFIDENCIALS:

MOTIU QUE JUSTIFICA LA CONFIDENCIALITAT:
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7. Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és
8. Que autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte i per a la formalització de les
successives situacions contractuals derivades d’aquesta contractació que poguessin
produir-se. En concret, a obtenir els certificats següents:
1) Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries.
2) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relatiu a l’impost
d’activitats econòmiques.
3) Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
4) Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA SUBCONTRACTACIÓ (NO APLICABLE
EN AQUESTA CONTRACTACIÓ)
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat
Que l’empresa que represento procedirà a la subcontractació:
No
Sí :

%.

(Concreteu: percentatge a subcontractar, com també el nom de l’empresa o empreses a subcontractar o bé
detallar el perfil empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica).

I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 4
CERTIFICAT VISITA
CONTRACTACIÓ)

DEPENDÈNCIES

(NO

APLICABLE

EN

AQUESTA

Núm. Expedient:

Nom i càrrec de la persona que certificarà la visita

CERTIFICO
Que el/la senyor/a:

Amb DNI núm.:

En representació de l’empresa:

Ha efectuat en data d’avui la visita als edificis corresponents al Lot ........ de l’expedient
per a la contractació dels serveis de neteja referenciat.
Els edificis objecte del contracte són els que consten, per a cada lot, al plec de
prescripcions tècniques de l’expedient de contractació.
I perquè així consti, signo aquest certificat.
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ANNEX NÚM. 5
INDICACIONS PROPOSTA TÈCNICA
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Els licitadors hauran de presentar en el Sobre A per a l’acreditació dels criteris
dependents d’un judici de valor una memòria explicativa relativa als aspectes establerts
en l’annex núm. 8 d’aquest plec, que són els següents:
-

-

Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi de recursos (fins a 5 punts).
Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi energètic (fins a 5 punts).
Incorporació en la realització del servei de la comunicació a l’EADOP de
possibles funcionaments defectuosos en els aparells i objectes netejats. (fins a
5 punts).
Compromís del licitador de presentar informe d’assistència i control horari del
personal de neteja mensualment (fins a 5 punts).
Reajustament de l’horari a les necessitats del servei (màxim 5 punts).

IMPORTANT
Quedarà exclòs el licitador o licitadora que hagi inclòs en aquest sobre documentació
que hauria de constar al sobre B, en especial si es tracta de l’oferta econòmica.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos
criteris que impliquen un judici de valor, comportarà la no valoració del criteri
corresponent. Tampoc no seran objecte de valoració altres informacions no
relacionades amb les detallades a l’annex 8 d’aquest plec.

35

ANNEX NÚM. 6
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (SOBRE B)
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
El/la Sr./Sra.
, amb NIF
, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte
esmentat, es compromet, en nom i representació de l'empresa
, amb domicili social a
, carrer
, núm.
i NIF
,
segons poders atorgats davant el notari/ària Sr./Sra.
en data
amb núm. de protocol
, a executar-lo amb estricta subjecció
als requisits i condicions estipulats a continuació:
SERVEI DE NETEJA
– Seu central de l’EADOP. Barcelona
SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA
Hores de servei de neteja periòdica exigides
Edifici
Neteja general
Neteja d’especialistes
Localitat
Adreça
Hores
Freqüència
Hores
Freqüència
Barcelona
Av. Josep Tarradellas, 20-30 2a planta
1.495
Diària
104,28
Quinzenal
L’horari de prestació del servei serà l’establert a la clàusula segona del plec de prescripcions tècniques
TOTAL HORES ANUALS LOT NETEJA PERIÒDICA

TOTAL NETEJA
GENERAL
1.495

TOTAL NETEJA
ESPECIALISTES
104,28

1.599,28
1.599,28

(A) TOTAL HORES CONTRACTE NETEJA PERIÒDICA

IMPORT SENSE IVA
(B) PREU UNITARI PER HORA OFERT PER A NETEJA PERIÒDICA (€/hora)
Caselles a omplir per l’empresa licitadora

(lloc i data)
Signatura de l’apoderat
Segell de l’empresa
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IMPORT IVA (21%)

IMPORT AMB IVA

ANNEX NÚM. 7
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ


President/a: Joan Burjats i Bosch, sub-director general del Diari Oficial i
d’Administració.



Vocals:





Anna Barrufet Villalón, tècnica del Servei de Recursos Humans i Règim Interior.



Lourdes Vilarasau Vallmitjana, representant de l’Assessoria Jurídica del
Departament de la Presidència.



Mercè Vallalta Torné, representant de la Intervenció Delegada.

Secretari: Ramon Mora Davant, administratiu de l’Àrea de Contractació, Patrimoni i
Documentació de l’EADOP.

Els membres de la mesa podran designar una persona suplent en el cas d’impossibilitat
material d’assistir a alguna reunió.
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ANNEX NÚM. 8
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
El servei objecte d’aquesta licitació s’adjudicarà a l’empresa que, en el seu conjunt, faci
la proposició econòmicament més avantatjosa, segons els criteris que, per ordre
decreixent d’importància i amb la ponderació corresponent, s’assenyalen a continuació:
Puntuació màxima total: 100 punts.
1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN
JUDICI DE VALOR
1.1 Metodologia o pla de treball: puntuació fins a 25 punts distribuïts de la
següent manera:
Per valorar la metodologia de treball, es tindran en compte els criteris següents:
1.1.1. Adequació del pla de treball a les característiques de l’edifici tenint en
compte l’activitat que s’hi desenvolupa, el nivell de freqüència de persones
usuàries, el nombre de persones treballadores i els serveis que es presten (fins
a 20 punts). En concret es valorarà:
-

-

Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi de recursos (fins a 5
punts).
Planificació de les tasques tenint en compte l’estalvi energètic (fins a 5
punts).
Incorporació en la realització del servei de la comunicació a l’EADOP de
possibles funcionaments incorrectes en els aparells i objectes netejats.
Per exemple: comunicació a l’Entitat si es detecta una cisterna que
goteja, etc. (fins a 5 punts).
Compromís del licitador de presentar un informe d’assistència i control
horari del personal de neteja mensualment (fins a 5 punts).

1.1.2. Mecanismes d’adaptabilitat als canvis produïts per trasllats, reajustament
d’horaris o altres circumstàncies del mateix caire. (fins a 5 punts). En concret es
valorarà:
-

Reajustament de l’horari en cas de variació temporal de les necessitats
del servei (màxim 5 punts).

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX
DE FORMA AUTOMÀTICA

2.1 Preu unitari: puntuació fins a 60 punts.
La puntuació màxima serà per a l’oferta, segons el preu unitari (€/hora) ofert per
l’empresa licitadora, més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà
la fórmula següent:
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𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
𝑃𝑖 = [1 − (
)] × 𝑃
𝑃𝐿
On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”,
Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació i P
són els punts del criteri.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació
i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
2.2 Puntuació obtinguda per l’empresa en la valoració de l’Acord marc
referent als criteris de Pla de qualitat adaptat a l’Acord marc, formació i criteris
ambientals: puntuació fins a 15 punts.
Aquesta puntuació s’aplicarà donant la màxima puntuació a l’empresa adjudicatària que
hagi obtingut la millor puntuació en els criteris de l’Acord marc referents al pla de qualitat,
formació i criteris ambientals i a la resta en aplicació de la fórmula següent:
𝑃𝑖 =

15 ∗ 𝑃𝑖𝐴𝑀
𝑃𝑀𝐴𝑀

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, PiAM és la puntuació obtinguda per
l’empresa “i” en funció dels punts obtinguts en la licitació de l’Acord marc i PMAM és la
puntuació més alta segons l’Acord marc dels licitadors que s’han presentat.
En cas d’UTE entre empreses de l’Acord marc amb puntuacions diferents, s’aplicarà la
mitjana ponderada de la puntuació obtinguda en l’Acord marc per les empreses que
participen en la UTE, en funció del seu respectiu percentatge de participació.
Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de
l’article 152.3 del TRLCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que
no són preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica1 de
les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en
els criteris d’adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d’adjudicació
que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut,
és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d’adjudicació
que no són preu.
En aquest supòsit, l’òrgan de contractació demanarà a l’empresa afectada un informe
justificatiu de la viabilitat de la seva oferta, que haurà de ser lliurat en el termini màxim
de tres dies hàbils des de la notificació del requeriment. A la vista d’aquest informe, i del
que elaboraran els serveis tècnics de l’Administració, es podrà declarar l’oferta

No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior
en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.
1
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d’anormalment baixa i, per tant, proposarà a l’òrgan de contractació excloure l’oferta
afectada de la classificació, segons estableix l’article 152.4 del TRLCSP.
Així mateix, podrà ser considerada oferta amb valors anormals o desproporcionats quan
el preu del servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria
professional, segons conveni aplicable en el municipi d’execució del contracte, més els
costos derivats de la legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha
ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals,
s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas
indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
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ANNEX NÚM. 9
DECLARACIÓ RESPONSABLE IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(IAE)
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat
Que l’empresa que represento no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE).
I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa

41

ANNEX NÚM. 10
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DELS MITJANS MATERIALS I
PERSONALS PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat
Que l’empresa que represento, com a proposada adjudicatària del/s lot/s
del
contracte (Exp.
) basat en l’Acord marc dels serveis de neteja de la Comissió
Central de Subministraments (CCS 2016 4), disposa efectivament dels mitjans a què
s’ha compromès per a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 64.2 del
TRLCSP.
I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 11
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social

NIF

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i nom
NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat
Que l’empresa que represento compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Que l’empresa es compromet a realitzar les activitats pròpies i inherents a la coordinació
d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
I perquè així consti, signo i segello aquesta declaració responsable.

Localitat i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. 12
MODEL PETICIÓ CONSTITUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA PER MITJÀ RETENCIÓ DE
PREU
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
El/la senyor/a

com apoderat/ada de l’empresa

Sol·licita:
Que la garantia definitiva per import de
euros, corresponent al/als lot/s
l’expedient de referència, es realitzi per mitjà de retenció de preu.
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ANNEX NÚM. 13
INFORME TRIMESTRAL DEL GRAU DE SATISFACCIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Codi d'expedient:
Objecte del contracte:
Òrgan de contractació:
Contractista:
Termini d'execució:
Data d’inici:
Data de finalització:
Import d’adjudicació:
QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PERÍODE: (indiqueu dates del
trimestre a avaluar)
1 S'han utilitzat correctament els mitjans materials adscrits al contracte?
2 S'han complert les condicions d'execució?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
3 S’han complert els horaris descrits en el PPT?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
4 S'han complert els deures del personal adscrit a l'execució del
contracte?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
5 S'han complert les obligacions de l'empresa contractista?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
6 S'han supervisat/coordinat bé els serveis per part de l’empresa
contractista?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
7 Hi ha hagut penalitzacions per incompliments?
En cas afirmatiu, indiqueu penalitzacions
8 L'empresa contractista ha assumit els compromisos i millores descrits
en la seva oferta?
En cas negatiu, indiqueu incompliments:
9 Es considera adequada i correcta l’execució dels serveis contractats?
En cas negatiu, indiqueu els motius:

SÍ

NO

CONCLUSIÓ I VALORACIÓ GLOBAL DEL GRAU DE SATISFACCIÓ DEL
CONTRACTE
0 Insatisfactori
1 Regular
2 Satisfactori
3 Molt satisfactori
OBSERVACIONS

Localitat i data,

(Nom i càrrec)
El responsable del contracte
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ANNEX NÚM. 14
SUBROGACIÓ PERSONAL

Centre: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Adreça: Av. Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta
Població: Barcelona
Província: Barcelona

RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR EN EL SERVEI DE NETEJA

Núm.

1
2
3
4

Personal

Categoria
profession
al

E SA MA
D CA ZE
R HE
J CA MA

Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Especialista

Tipus de
contracte

200
510
200
200

Data
antiguitat
19/01/2010
25/04/2017
04/01/2010
03/07/2000

Jornada
laboral
Diària
Diària
Diària
Setmanal

Hores dia

3
3
3
2

Total hores
setmana

Total hores
mes

Total hores
any

15
15
15
2

65
65
65
8,66

780
780
780
104

Altres
costos
laborals en
euros/mes
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
costos
laborals en
euros/any
(1)
0,00
0,00
0,00
0,00

Concepte

Suplència

(1) Incentius, primes i altres plusos retributius el càlcul dels quals no pugui ser efectuat per les empreses licitadores a través de les dades
aportades en el present quadre.
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