BASES DE LA CONVOCATÒRIA
CONTRACTE PÚBLIC DE SERVEIS

Establir una metodologia transfronterera per donar
suport a les administracions locals en l’elaboració de
plans d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic,
en el marc del projecte de cooperació ECTAdapt:
«Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català
Transfronterer als efectes esperats del canvi
climàtic» (Projecte EFA011/15 ECTADAPT)

Data i hora límit fixades per a la recepció d’ofertes:
5 d’octubre de 2018 a les 17.00 h

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
24 quai Sadi Carnot
BP 906
66000 PERPIGNAN
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1. Objectiu i abast de la convocatòria
1.1 Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte:
Establir una metodologia transfronterera per donar suport a les administracions locals per elaborar plans
d’acció local per a l’adaptació al canvi climàtic, en el marc del projecte de cooperació ECTAdapt:
«Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats canvi climàtic» (Projecte
EFA011/15 ECTADAPT).
La data d’inici estimada del servei és el: 14 de desembre de 2018

1.2 Procediment d’adjudicació
El procediment d’adjudicació que s’utilitza és: el procediment obert adaptat. Està subjecte als principis
generals que preveu l’article 27 del Decret núm. 360/2016, de 25 de març.

1.3 Tipus i forma de contracte
El contracte per trams es durà a terme d’acord amb l’article 77 del Decret núm. 360/2016, de 25 de
març.

1.4 Estructura de la convocatòria
No es preveu la distribució en lots.
La prestació es divideix en dos trams:

Tram/s
TF
TO001

Designació
Desenvolupament de l’estratègia, establiment de la metodologia
transfronterera i elaboració d’un pla local d’adaptació d’una
administració francesa
Elaboració d’un pla local d’adaptació d’una segona administració
francesa

D’acord amb l’article 32 de l’ordre 899/2015, no hi ha distribució en lots perquè l’objecte del contracte
no permet la identificació de serveis separadament.

1.5 Nomenclatura
La classificació segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) és:
Codi principal
79311000-7

Descripció
Serveis d’estudis

2. Condicions de la convocatòria
2.1 Període de validesa de les ofertes
El període de validesa de les ofertes és de 120 dies a partir de la data límit fixada per a la recepció
d’ofertes.

2.2 Forma jurídica de l’agrupació
L’òrgan de contractació no vol imposar cap tipus d’agrupació a l’adjudicatari del contracte.
Queda prohibit que els candidats presentin més d’una oferta en qualitat de candidats individuals i de
membres d’una o més agrupacions o com a membres de més d’una agrupació.

2.3 Variants
No es permet cap variant.

2.4 Confidencialitat i mesures de seguretat
Els candidats han de respectar l’obligació de confidencialitat requerida per a la prestació dels serveis.
Cal que els candidats tinguin especialment en compte el que preveu el Plec de clàusules administratives
particulars, que estableixen els tràmits que cal dur a terme i les instruccions que cal respectar per
complir aquesta obligació de confidencialitat.

3. Condicions relatives al contracte
3.1 Durada del contracte o període de prestació
El període de prestació dels serveis s’estableix al Plec de clàusules administratives particulars i, en cap
cas, es pot modificar.

3.2 Principals modalitats de finançament i de pagament
Les quantitats degudes al titular/s i al/s possible/s subcontractista/es del primer rang/s del contracte es
pagaran en un termini total de 30 dies a partir de la data de recepció de les factures o sol·licituds de
pagament equivalents.
Es demana als candidats que, si volen renunciar als beneficis de la bestreta prevista al Plec de clàusules
administratives particulars, ho especifiquin a l’acta de compromís.

4. Contingut de l’expedient de la convocatòria
L’expedient de la convocatòria de les empreses conté els documents següents:
-

Les bases de la convocatòria
L’acta de compromís i annexos
Plec de clàusules administratives particulars
El Plec de prescripcions tècniques particulars i annex (logotip del projecte)
El desglossament del preu global fix

Es lliura gratuïtament a cada candidat.
No es permet l’enviament de l’expedient de la convocatòria de les empreses per mitjans electrònics.
L’òrgan de contractació es reserva el dret de fer modificacions a l’expedient de la convocatòria com a
molt tard, 15 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. Aquest termini es calcula a
partir de la data en què l’òrgan de contractació enviï les modificacions als candidats que hagin retirat
l’expedient inicial. Els candidats han de respondre sobre la base de l’expedient modificat sense que sigui
possible fer cap reclamació al respecte.
Si, durant l’estudi de l’expedient pels candidats, es posposa la data límit fixada per a la recepció
d’ofertes, l’apartat anterior és aplicable segons aquesta nova data.
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5. Presentació de candidatures i ofertes
Els documents « Acte d'engagement » i « Décomposition du prix global et forfaitaire » es redactaran en
llengua francesa i s’expressaran en EURO ( es facilita una versió no contractual en català per informació:
«Desglossament del preu global i fix»).
La memòria tècnica es podrà redactar en l’idioma de l’Estat d'origen del candidat.

5.1 Documents a generar
Cada candidat haurà de presentar un expedient complet que inclogui els documents següents:
Documents de sol·licitud que preveuen els articles 48 i 49 del Decret núm. 360/2016, de 25 de març:
Informació relativa a la situació jurídica de l’empresa:
Etiquetes
Declaració d’honor per garantir que el candidat no incorre en cap dels casos de prohibició
de contractar

Signatura
Si

Informació relativa a la capacitat econòmica i financera de l’empresa:
Etiquetes
Declaració de l’entitat bancària o justificant d’assegurança per riscos
professionals
Declaració sobre la facturació global i la xifra de negocis relativa als serveis del
contracte, duts a terme durant els tres darrers exercicis disponibles

Signatura
No
No

Informació relativa a les referències professionals i la capacitat tècnica de l’empresa:
Etiquetes
Indicació dels títols acadèmics i professionals de l’operador econòmic i/o
directius de l’empresa, incloent-hi els responsables de prestar el servei o dur a
terme les tasques de la mateixa naturalesa que les del contracte
Llista dels principals serveis prestats durant els darrers tres anys, indicant
l’import, la data i el destinatari. Es demostren mitjançant un certificat del
destinatari o, en cas contrari, mitjançant una declaració del candidat
Declaració que indiqui la plantilla mitjana anual del candidat i la rellevància
del personal directiu per a cadascun dels tres últims anys

Signatura
No

No

No

Per presentar la seva candidatura, els candidats poden utilitzar els formularis DC1 (carta de candidatura)
i DC2 (declaració del candidat). Aquests documents estan disponibles de forma gratuïta a
www.economie.gouv.fr.
També poden utilitzar el document europeu únic de contractació (DEUC).

S’adjunta a aquest Dossier de Consulta de les Empreses (DCE) una versió «.xml» del
DEUC, que el candidat podrà baixar de la pàgina web de la Comissió Europea
(https://ec.europa.eu/tools/espd). Aquest fitxer permet editar una versió del DEUC
adaptant-la a la present licitació.
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Els candidats que ho vulguin, poden presentar el DEUC en comptes del dossier de
candidatura que es detalla a continuació. Tanmateix, el poder adjudicador es
reserva el dret de sol·licitar a cada candidat, durant el procediment, la justificació
de les declaracions fetes a l’interior del DEUC.
El DEUC s’ha de presentar a l’òrgan de contractació en paper o en format electrònic
(en el cas d’una oferta electrònica). Es pot facilitar en l’idioma de l’Estat d’origen
del candidat.
En el cas que la proposició de licitació consti de diversos operadors econòmics
(consorci, subcontractació,...), s’haurà de presentar un exemplar del DEUC per cada
operador.
Després de l’anàlisi de la totalitat de les propostes, el poder adjudicador demanarà
al candidat preseleccionat per a l’adjudicació d’aquest contracte, els justificants i
originals de les declaracions fetes en el DEUC.
Per justificar les capacitats professionals, tècniques i financeres d’altres operadors econòmics en què se
sustenta per presentar la seva sol·licitud, el candidat genera els mateixos documents referents a aquest
operador econòmic que els que li requereix l’òrgan de contractació.
Documents de l’oferta:
Etiquetes

Signatura

L’acta de compromís i annexos
Desglossament del preu global (DPGF, en les seves sigles en francès)

Si

Una memòria tècnica d’acord amb els requisits mínims que estableix l’article 3 del Plec de
prescripcions tècniques particulars (màxim 20 pàgines), com:

No

Si

- La demostració que s’han tingut en compte les expectatives i mesures
que es presenten en els apartats anteriors i especialment les metodologies
proposades per a la realització de les accions preparatòries de suport a les
administracions, l’elaboració de la metodologia transfronterera d’adaptació i
el suport a les 2 administracions pilot (apartat 2); detallant les tècniques i
els mètodes amb què els candidats ja han fet proves (referències) i els que
pretenen implementar en cada etapa de la intervenció;
- Una planificació provisional d’intervenció que detalli el calendari
específic, així com la durada prevista per a cadascuna de les diferents etapes
(descrites a l’apartat 2), així com les diverses reunions planificades
(COPIL...), i que respecti els terminis màxims establerts;
- Els recursos humans necessaris per prestar d’aquest servei, amb els
corresponents currículums i les referències;
- Referències, en forma de llista i materials visuals dels exemples de serveis de la
mateixa naturalesa que els candidats han efectuat.
L’oferta, sigui presentada per una única empresa o per una agrupació, ha d’indicar tots els
subcontractistes coneguts en el moment de la presentació. També cal indicar els serveis que es preveuen
subcontractar, el nom i la qualitat dels subcontractistes.
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6. Condicions d’enviament o presentació de les sol·licituds
Les ofertes han d’arribar a la seva destinació abans de la data i l’hora límit fixades per a la recepció
d’ofertes que s’indica a la portada d’aquest document.

6.1 Presentació electrònica
La presentació de documents per via electrònica es fa al perfil de comprador de l’òrgan de contractació,
a la següent URL: http://www.ledepartement66.fr/les-marches-publics.
D’altra banda, no es permet la presentació de documents en un mitjà electrònic (CD-ROM, USB...).
L’elecció del mode de presentació és global i irreversible. Els candidats han d’aplicar el mateix mètode
de presentació a tots els documents que enviïn a l’òrgan de contractació.
El sobre ha d’incloure dos expedients separats que continguin, respectivament, els documents de la
candidatura i els documents de l’oferta que es defineixen en aquestes bases de la convocatòria.
Cada presentació estarà subjecta a una determinada data de recepció i un avís de rebuda electrònic. La
zona horària de referència és la de (GMT + 01.00) París, Brussel·les, Copenhaguen, Madrid. La presentació
es considera fora de termini si la pujada s’acaba després de la data i hora límit fixades per a la recepció
d’ofertes.
Si el candidat envia una nova oferta per via electrònica, aquesta cancel·la i substitueix l’oferta anterior.
El sobre pot anar acompanyat d’una còpia de seguretat enviada dins els terminis establerts, en suport
electrònic o en paper. Aquesta còpia es transmet en un sobre segellat i ha d’incloure el text «còpia de
seguretat», així com el nom del candidat i la identificació del procediment en qüestió.
No es recomana cap format electrònic per a la transmissió de documents. No obstant això, els fitxers
s’han de transmetre en formats àmpliament disponibles.
Els documents que requereixin una signatura han d’incloure una signatura electrònica individual i d’acord
amb el format XAdES, CAdES o PAdES. La signatura electrònica del candidat no té valor de compromís per
part del candidat.
El nivell de seguretat requerit per al certificat de signatura electrònica és el nivell (**) del Referencial
General de Seguretat (RGS). Els certificats RGS s’inclouen en una llista de confiança francesa
(http://www.lsti-certification.fr/) o en una llista de confiança d’un altre estat membre de la UE.
Tanmateix, el candidat pot utilitzar lliurement el certificat que triï si compleix els requisits mínims del
RGS. En aquest cas, ha de transmetre tots els elements necessaris perquè es comprovi aquesta
conformitat.
Prèviament, els candidats han de passar els documents per un antivirus actualitzat. Qualsevol document
que contingui un virus informàtic serà arxivat per seguretat i es considerarà com a no rebut. S’informarà
d’aquest arxivament al candidat interessat.
Després de l’adjudicació, s’informa els candidats que l’oferta electrònica seleccionada es convertirà en
una oferta en paper, perquè tingui lloc la signatura manuscrita del contracte per les parts.
Els costos d’accés a la xarxa i d’ús de la signatura electrònica són responsabilitat dels candidats.
Es proposa al candidat que creï el seu Espai empresa a la plataforma AWS-Enterprise
(http://agysoft.marches-publics.info/supporters.htm). En aquesta plataforma, el candidat podrà trobar
totes les seves retirades de l’expedient de convocatòria. Aquesta inscripció és un requisit previ per
comunicar-se amb el comprador en cada convocatòria (Preguntes/Respostes, Presentació de candidatures
i ofertes. . .). També permet beneficiar-se d’un servei d’alertes amb convocatòries.
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Un servei de dipòsit Certificació permet al candidat dipositar en línia el codi d’identificació bancària, la
certificació de la inscripció de la societat, els certificats d’assegurança, la llista nominativa dels
treballadors estrangers, el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i el certificat social
semestral en una caixa forta segura. Tots els compradors que utilitzin la plataforma tindran accés a
aquesta informació.
Tots aquests serveis es presten de forma gratuïta al candidat.

6.2 Presentació en paper
Candidats hauran de presentar les seves ofertes en un sobre tancat en què figuri el text següent:
Offre pour :
Développer une méthodologie transfrontalière pour accompagner les collectivités à élaborer des plans
locaux d’actions pour l’adaptation au changement climatique
NE PAS OUVRIR

Aquest sobre ha de contenir en un únic sobre els documents que es defineixen en
aquestes bases i, si s’envia per correu, ha d’arribar a la destinació abans de la data i
l’hora límit fixades per a la recepció de les ofertes que s’indica a la portada d’aquestes
bases a l’adreça següent:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES ET MOBILITES
Mission Départementale Développement Durable
24, quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex
Les ofertes lliurades en mà amb justificant d’entrega o enviades dins un sobre amb el
comprovant de la signatura del destinatari s’han de dipositar a l’adreça següent:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Générale Adjointe Territoires et Mobilités
Accueil de la DGA – Territoires et Mobilités
1er étage du bâtiment
32 rue Maréchal Foch
66 000 PERPIGNAN
Horari d’oficina: de 9 h a 12 h i de 14 h a 17 h
Es denegarà l’admissió dels sobres lliurats després de la data i hora límit fixades i dels
sobres que no estiguin tancats.

7. Examen de candidatures i ofertes
7.1 Selecció de candidatures
Abans de procedir a l’examen de les sol·licituds, en cas que manquin documents a l’expedient de
candidatura o que estiguin incomplets, l’òrgan de contractació pot decidir reclamar a tots els candidats
interessats que generin o completin aquests documents.
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S’examinaran les candidatures conformes i admissibles, tenint únicament en compte la informació i els
documents requerits per a aquesta convocatòria, per avaluar la seva situació jurídica, així com les seves
capacitats professionals, tècniques i financeres.

7.2 Adjudicació de contractes
La valoració de les ofertes es farà en les condicions que preveu l’article 59 del Decret núm. 360/2016, de
25 de març, i tindrà com a resultat una classificació de les ofertes.
Es recorda als candidats que qualsevol oferta irregular pot ser objecte d’una sol·licitud de regularització,
sempre que no sigui anormalment baixa. D’altra banda, s’eliminarà qualsevol oferta inacceptable o
inadequada.
Els criteris per a la valoració de les ofertes es ponderaran de la manera següent:
Criteris

Ponderació

1. Valor tècnic establert a partir de la memòria tècnica

70,0 %

2.Preu de les prestacions

30,0 %

Cada candidat rebrà una puntuació total sobre 10.
Els criteris es puntuen sobre 10.
En el cas que es detectin en l’oferta del candidat errors merament materials (de multiplicació, suma o
transferència), l’empresa podrà confirmar l’oferta corregida; si s’hi nega, se’n descartarà l’oferta per
considerar-la no coherent.

7.3 Compliment de la convocatòria
Aquesta convocatòria no es negociarà.
L’oferta millor classificada se seleccionarà provisionalment a l’espera que el/s candidat/s generin els
certificats i declaracions de l’article 51 del Decret núm. 360/2016, de 25 de març.

8. Informació addicional
8.1 Adreces addicionals i dades de contacte
Per obtenir més informació sobre aquesta convocatòria, els candidats han d’enviar, com a molt tard 10
dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, una sol·licitud per escrit a:
Informació administrativa:
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
32 avenue Maréchal Foch
66906 PERPIGNAN cedex
A/ Monsieur TISSEYRE Fabien
Telèfon: 04 68 85 82 74
Adreça electrònica: fabien.tisseyre@cd66.fr
Informació tècnica:
No consta
32 avenue Maréchal Foch
66906 PERPIGNAN cedex
A/ Monsieur TISSEYRE Fabien
Telèfon: 04 68 85 82 74
Adreça electrònica: fabien.tisseyre@cd66.fr
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Els sol·licitants també poden presentar la seva sol·licitud a través del perfil de comprador de l’òrgan de
contractació, a l’adreça URL següent: http://www.ledepartement66.fr/les-marches-publics.
S’enviarà una resposta a totes les empreses que hagin retirat l’expedient o l’hagin baixat després de la
seva identificació, com a màxim, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes.

8.2 Procediments d’apel·lació
El tribunal competent territorialment és:
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel.: 04 67 54 81 00
Fax: 04 67 54 74 10
Adreça electrònica: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Les vies de recurs disponibles per als candidats són les següents: Procediment precontractual que
preveuen els articles L.551-1 a L.551-12 del Codi de la justícia administrativa (CJA), que es pot exercir
abans de la signatura del contracte. Procediment contractual que preveuen els articles L.551-13 a L.55123 de la CJA, i que es pot exercir dins dels terminis que estableix l’article R. 551-7 del CJA. Recurs de
plena jurisdicció obert a tercers interessats en el cas i que es pot exercir en un termini de dos mesos a
partir de la data en què es fa pública la signatura del contracte.
Per obtenir informació sobre la presentació dels recursos, els sol·licitants s’han de posar en contacte
amb:
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel.: 04 67 54 81 00
Fax: 04 67 54 74 10
Adreça electrònica: greffe.ta-montpellier@juradm.fr

9. Clàusules addicionals
Es recomana al candidat que esmenti clarament en els documents que lliura (carta de candidatura i acta
de compromís), com a mínim, una adreça de correu electrònic que pugui ser utilitzada per l’òrgan de
contractació per transmetre de forma oficial la informació relativa a la convocatòria següent. Amb
aquesta finalitat, el candidat haurà de comprovar que el seu correu electrònic funciona correctament i
acceptar l’enviament d’un justificant de recepció dels correus. El candidat és conscient que l’òrgan de
contractació pot utilitzar les adreces de correu electrònic comunicades per enviar-li la informació i les
notificacions oficials relacionades amb el procediment de contractació, en comptes de les cartes postals,
d’acord amb la normativa vigent. En el marc de la decisió del Consell d’Estat de 4 d’abril de 2014
Departament de Tarn i Garona, s’informa els candidats i els tercers que en cas d’adjudicació del
contracte a què fan referència aquestes bases, es donarà a conèixer mitjançant una notificació
d’adjudicació que es publicarà en els mateixos mitjans de difusió utilitzats per a l’anunci de licitació, i en
particular a Internet al perfil del comprador a la pàgina web www.ledepartement66.fr, en què els
candidats i tercers podran consultar-la de forma senzilla i directa.
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