Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l’Acord Marc amb un
únic proveïdor per a la contractació de subministraments en procediment obert
consistents en:

Subministrament de materials fungible per a cirurgia cardíaca
Exp. 16-0105

Plec Tipus, número AMUP 05/16

QUADRE CARACTERÍSTIQUES
Acord Marc Subministraments

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: exp. 16-0105
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Director General de l’Hospital Clínic
1. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1.A.- OBJECTE DE L’ACORD MARC
L’objecte de l’Acord Marc és la selecció de l’empresa que podrà efectuar els corresponents
subministraments de materials fungible per a cirurgia cardíaca a l’HCB, d’acord amb les característiques
tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques.
La naturalesa jurídica del contracte que es formalitzarà amb l’empresa seleccionada és la pròpia del
contracte administratiu de subministraments establert a l’article 9.3 a) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (“TRLCSP”), és a dir, aquell en què l’empresari s’obliga a lliurar una
pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb
exactitud en el moment de formalitzar el contracte per estar els lliuraments subordinats a les necessitats
de l’HCB.
S’escollirà un únic licitador o, si l’Acord marc es divideix en lots, s’escollirà com a màxim un licitador per
lot.
Codi CPV 3340000
Acord marc subjecte a regulació harmonitzada: SI
Divisió de l’objecte de l’Acord marc en lots:
SI

Lots en els quals es divideix l’objecte de l’Acord marc: veure Annex 2 del PCAP
Obligatorietat de licitar a lots sencers (les ofertes relatives a cada lot s’han de referir a la
totalitat d’articles que integren el lot).

1.B- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ DE L’ACORD MARC
Procediment: Acord marc Obert

Tramitació: Ordinaria

Tramitació electrònica

Si

No

Subhasta electrònica

Si

No

Notificació electrònica

Si

No

1.C.- DADES ECONÒMIQUES
1.C1. Determinació del Preu de l’Acord marc
No es pot establir el preu exacte de l’Acord marc atès que no es pot definir amb exactitud la quantia total
de productes requerida. No obstant, es poden establir els preus unitaris corresponents a cada tipus
d’article objecte de l’Acord marc.
Els preus unitaris s’estableixen a continuació, com a:

Preus unitaris màxims d’acord amb l’establert en l’Annex 2 d’aquest Plec que podran ser objecte de
rebaixa en l’oferta econòmica que presentin els licitadors al present Acord marc, d’acord amb l’apartat
2.E del quadre de característiques.
Preus unitaris fixes, que no seran objecte de rebaixa pels licitadors.
ARTICLE

PREUS UNITARIS MÀXIMS

1.C2. Valor màxim estimat de l’Acord marc a efectes d’aplicació del procediment d’adjudicació:
PRESSUPOST MÀXIM DE
LICITACIÓ (sense iva)
IMPORT ESTIMAT
MODIFICACIONS (sense iva )
IMPORT ESTIMAT PRÒRROGUES
(sense iva)

496.650,82
VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)
496.650,82

993.301,64

El valor estimat de l’Acord marc, d’acord amb els criteris establerts a l’article 88.8 del TRLCSP, s’ha
calculat amb l’ús de les dades que té l’HCB en relació amb les necessitats d’exercicis anteriors pel tipus
d’articles objecte de l’Acord marc. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant.
(Aclariment: El Valor Estimat del Contracte ha de ser l’estimació del valor de la totalitat dels contractes
derivats de l’Acord marc –comandes- que es prevegin celebrar i les seves pròrrogues, d’acord amb
l’article 88.8 del TRLCSP).
1.C3. Pressupost màxim de licitació:
PRESSUPOST MÀXIM DE
LICITACIÓ
496.650,82
Pressupost per Lots: SI

IVA 10 i 21 %

TOTAL

95.392,30

592.043,12

Veure Annex 2 del PCAP

1.C4. Òrgans de proposta:Institut Clínic Cardiovascular
Entitats que s’adhereixen al present Acord marc:

ENTITAT
HCB

PRESSUPOST MÀXIM DE
LICITACIÓ
496.650,82

IVA 10 i 21 %
95.392.,30

TOTAL
592.043,12

1.D.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
No es preveu una reserva de crèdit ja que la despesa derivada de l’adjudicació d’aquest Acord Marc
es concretarà en el moment que es produeixi la contractació derivada.
La contractació derivada que es realitzi en virtud d’aquest Acord Marc haurà de comptar amb la
corresponent reserva de crèdit per atendre la despesa que es generi durant la seva vigència.
Es preveu reserva de crèdit, amb les següents característiques:
Partida Pressupostària:
Expedient d’abast plurianual: SI

NO

Distribució de les Anualitats (si procedeix):

ANY

MESOS

IMPORT

IVA %

TOTAL

Despesa anticipada:
SI

Veure Clàusula quarta del present plec

NO

1.E.- DURADA DE L’ACORD MARC
Data d’inici estimada: 28 de febrer de 2016 Durada de l’Acord marc prevista:
Terminis Parcials: SI

Indicar

24 mesos

NO

Pròrrogues:
SI
(Únicament si la durada prevista no esgota els 4 anys màxims)
Núm pròrrogues :2
Durada de cada pròrroga: 12 mesos
1.F.- VARIANTS EN L’ACORD MARC
Admissió de Variants en l’Acord marc:
NO
SI

Nombre màxim de variants admeses:

Requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals s’admeten:

1.G.- GARANTIA PROVISIONAL EN L’ACORD MARC
Procedeix constituir Garantia Provisional en l’Acord marc:
NO

1.H.- GARANTIA DEFINITIVA
Procedeix constituir Garantia Definitiva en l’Acord marc:
NO
D’acord amb el que s’estableix a l’article 95.1 del TRLCSP, i donat que el subministrament
de fungibles per cirurgia cardíaca són bens consumibles, es a dir, que s’esgoten en un sol ús, i el
lliurament i la recepció dels mateixos es necessaria realitzarla abans del seu pagamant, per la
criticitat del seu funcionament.
1.I. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA
Procedeix constituir Garantia Complementària:
SI

5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) NO

La garantia complementària es prestarà d’acord amb la clàusula 15.5 del PCAP.

1.J.- TERMINI DE GARANTIA

NO
1.K.- MOSTRES
Procedeix lliurar mostres: SI

NO

En cas afirmatiu:
Productes o materials per als quals s’han de subministrar mostres: S’indicaran en el requeriment
de les mostres
Lloc de lliurament de les mostres: S’indicaran en el requeriment de les mostres
Número d’unitats de producte o material a lliurar: S’indicaran en el requeriment de les mostres
Identificació de mostres: S’indicaran en el requeriment de les mostres

OPCIÓ 1 (presentació de mostres obligatoria amb les ofertes)
IMPORTANT: Per a poder avaluar correctament aquest producte és necessari i imprescindible la
presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de
convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà
lloc a l’exclusió del licitador de la present contractació. Les mostres han d’anar correctament
identificades per a la seva correcta valoració (tot indicant per a quin article és cadascuna de les
mostres). Les mostres, un cop adjudicat i formalitzat el contracte, no es retornaran.
S’haurà de presentar obligatòriament la fitxa tècnica dels productes o materials que s’envïin com a
mostra. La no presentació d’aquest document donarà lloc a l’exclusió del licitador per manca
d’informació per a poder dur a terme correctament la valoració d’acord amb els criteris
d’adjudicació previstos a l’apartat 2.E del quadre de característiques. Les fitxes tècniques s’han
d’incloure al Sobre B (documentació tècnica), tal i com s’especifica a l’apartat 2.C del quadre de
característiques.
OPCIÓ 2 (presentació de mostres a requeriment de l’HCB)
Les mostres seran lliurades, a requeriment de l’HCB durant el procés de valoració tècnica, dels
articles ofertats. El licitador haurà de tenir-les a disposició de l’hospital per al seu lliurament al
servei tècnic que s’indiqui en la sol·licitud de mostra, des del mateix moment de la finalització del
termini de presentació d’ofertes. L’incompliment del lliurament immediat, màxim 48 hores, d’aquest
punt pot ser motiu d’exclusió de l’oferta.
Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables. Les mostres seran
utilitzades/destruïdes durant el procés d’avaluació. Si alguna mostra no és utilitzada/destruïda
durant el procés d’avaluació podrà ser retirada pel licitador, si així ho manifesta per escrit a la
Secretaria de Concurs, en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del contracte. L’HCB
es reserva el dret a fer ús que estimi convenient de les mostres no recollides en el termini màxim
indicat.
Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del
licitador
1.L. EVENTUALS MODIFICACIONS DE L’ACORD MARC
NO
(Aclariment: cal indicar expressament la possibilitat de modificació de l’Acord marc i detallar de forma
clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la mateixa, així com l’abast i límits de
les modificacions que es puguin acordar, amb expressa indicació del percentatge del preu del contracte

al que, com a màxim, puguin afectar. Si la modificació no supera el pressupost màxim previst, no serà
necessari tramitar el procediment de modificació. Aquestes modificacions no poden alterar la naturalesa
global de l’Acord marc, d’acord amb l’article 72.1.a) de la Directiva 2014/24/UE).
En tot cas, resultaran aplicables les causes de modificació previstes a l’article 72 de la Directiva i i 9 del
Drecret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública quan es
compleixin els requisits que s’hi preveuen.

1.M. OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I A LA FISCALITAT,
MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ DE L’OCUPACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligació de l’adjudicatari, durant tota la vigència de l’Acord marc, de respectar la normativa en matèria
de protecció de dades personals, i en particular, en els diversos contractes derivats, les obligacions
esmentades en la clàusula 40.e) del PCAP.

Obligació del contractista, durant tota la vigència del contracte, de respectar la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals, i en particular, les obligacions esmentades a la clàusula 40.a) del PCAP.
Obligació de l’adjudicatari, durant tota la vigència de l’Acord marc, de respectar les obligacions relatives a
la fiscalitat, la protecció del medi ambient i les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals, d’acord amb la clàusula 40.h) del PCAP. D’acord amb
l’article 119 del TRLCSP, l’òrgan del qual els licitadors podran obtenir informació sobre aquestes
obligacions és l’òrgan de contractació que s’indica a l’inici d’aquest quadre de característiques.
Condicions especials d’execució:
No s’estableixen
1.N.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC ADDICIONALS A LES ESTABLERTES AMB
CARACTER GENERAL
Addicionalment a les causes generals de resolució previstes a l’article 223 del TRLCSP, quan aquestes
resultin aplicables i amb els efectes previstos a l’article 225 del TRLCSP, constituiran causa de resolució
les indicades a la clàusula vint-i-unena del PCAP.
Previsió de causes de resolució addicionals de l’Acord marc:
NO

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L’ACORD MARC
2.A. RÈGIM DE PUBLICITAT DE L’ACORD MARC I UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
Tota la informació relativa a la publicitat i a la utilització de mitjans electrònics es troba publicada al Perfil
del contractant de l’Hospital Clínic de Barcelona a través del següent enllaç:
http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/perfil-del-contractant

2.B.- DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS OFICIALS
Màxim 2.500 €
2.C.- DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN ELS SOBRES

Els sobres hauran de tenir adherides externament les caràtules que figuren com Annex 3 a aquest Plec,
degudament completades amb la informació que requereixen.
En cas que el licitador presenti oferta a diferents lots, presentarà un únic Sobre A, un únic Sobre B i un
únic Sobre C per al conjunt dels lots al qual liciti, amb la documentació que es detalla a continuació. En
cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut.
Tota la documentació que els licitadors han d’aportar en els sobres B i C s’ha de presentar en format
paper i en format electrònic. La documentació en format electrònic s’ha de presentar en suport USB o
similar, excepte en suport CD.
Tota la documentació, en format paper i electrònic, que els licitadors presentin ha de venir signada per
l’apoderat de l’empresa. Els annexes corresponents a les ofertes valorables mitjançant judicis de valor o
fórmules automàtiques també s’han de presentar en format excel editable.
És responsabilitat del licitador garantir que la documentació que es presenta en paper és la mateixa que
la presentada en format electrònic. Si la documentació que es presenta en paper no coincideix amb la
presentada en format electrònic, prevaldrà la documentació presentada en paper.
Sobre A de Documentació General
El Document europeu únic de contractació, consistent en el formulari normalitzat al qual s’hi pot
accedir a través dels següents enllaços:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_elec
tronica/DEUC-cat.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Declaració responsable parcial que s’inclou a l’Annex 1.B del PCAP. El Document europeu únic de
contractació s’haurà d’omplir d’acord amb les instruccions que figuren en l’Annex I del Reglament (UE) nº
2016/7 de la Comissió europea, de 5 de gener de 2016, tal i com s’estableix a la Clàusula 8.11 del
PCAP.
Sobre B de Documentació relativa als criteris que depenguin d'un judici de valor
Annex 1 PPT _Oferta Tècnica
Informació tècnica del equips que s’hagin de cedir d’acord amb l’establerts en l’aparta 2.2 del
PPT
Fitxes tècniques dels materials que es presentin com a mostres que es requereixen en l’aparat
1.K de quadre de característiques d’aquest PCAP.
Sobre C de Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica
Obligació de presentar el Sobre C en el present cas:

Sí

En cas afirmatiu, documents a incloure en el Sobre C:
Annex 2del PCAP_ Oferta Econòmica
2.D. SOLVÈNCIA EXIGIDA ALS LICITADORS
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Per Lot
Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte:
o

Import igual o superior al 100% de l’import que es liciti.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

Única
Relació d’un mínim de 3 subministraments efectuats en els darrers cinc anys, indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos (els subministraments efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o per una declaració de l’empresari).

2.E.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb els criteris i
puntuacions que es detallen en l’annex 4 d’aquest PCAP.
Se seleccionarà per a formar part de l’Acord marc l’oferta que obtingui una millor puntuació. En cas que
l’Acord marc es divideixi en lots segons l’apartat 1.A del quadre de característiques, se seleccionarà,
per cada lot, l’oferta que obtingui una millor puntuació.
Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses les proposicions econòmiques de les
quals superin els preus unitaris màxims establerts a l’apartat 1.C1 del quadre de característiques.
La determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es durà a terme d’acord amb els
següents criteris, i produirà els efectes previstos a la Clàusula tretzena del PCAP:
A) En relació al preu ofertat (en cas que s’inclogui com a criteri d’adjudicació);
Oferta que superi una baixa del 40% del pressupost de licitació, per article/lot.
B) En relació a d’altres elements essencials de la licitació:
No s’estableixen
2.F. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN CAS D’HAVER ESTAT SELECCIONAT PER A CELEBRAR
L’ACORD MARC
A més de la documentació requerida en la Clàusula catorzena del PCAP, les empreses que hagin estat
seleccionades per a celebrar l’Acord marc hauran de presentar la següent documentació:
No es preveu

2.G. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
President:
Sra. Gemma Mascarell. Adjunta a la Direcció Econòmica de l’Hospital Clínic de Barcelona
Substitut:
Sra. Núria Cuenca. Cap de la Unitat de Contractació.
Vocals:
Sra. Ariadna Reig. Lletrada de l’Assessoria Jurídica
Substitut: Lletrat de l’Assessoria Jurídica
Sr. Francesc Casanovas. Interventor de la Generalitat de Catalunya
Substitut: Sr. Juan Bosco Prats. Intervenció de la Generalitat de Catalunya
Substitut: Sra. Ascención Ipar. Intervenció de la Generalitat de Catalunya
Substitut: Sr. Josep Mª Romera. Direcció de Serveis Econòmics. Òrgan de Control Intern
Vocals del Servei Promotor:
Sr. Joan Sagarra Esteva. Cap de Gestió Econ. Adm. De l’ICCV

Substitut: Josep Banqué Simó. Tècnic de contractació de l'ICCV.
Dr. Manel Castellà. Cap de secció de Cirurgia Cardíaca de l'ICCV
Substitut: Un membre de la Secció de Cirurgia cardíaca
Secretari: Sra. Anna Esplà. Unitat de Contractació Administrativa
Substitut: Un membre de la Unitat de Contractació.
2.H.- CONSULTES RELACIONADES AMB L’EXPEDIENT
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la bústia sc@clinic.ub.es on formular consultes i
els dubtes que puguin sorgir durant l’elaboració de la seva proposta.
Per tal de facilitar la identificació del procediment objecte de la consulta, en l’assumpte del correu
electrònic ha de constar el número de l’Expedient de referència: exp. 16-0105.
L’òrgan de contractació recollirà tots els dubtes i consultes formulades a l’esmentada bústia segons el
procediment descrit al paràgraf anterior i publicarà, al Perfil de Contractant de l’entitat, amb una antelació
mínima de 6 dies abans de la data límit fixada per la presentació de les ofertes, una nota amb la
informació addicional i aclariments sol·licitats per part de les empreses licitadores.
Els licitadors hauran de remetre a l’òrgan de contractació les referides consultes i/o aclariments amb una
antelació mínima de 15 dies a la data límit fixada per la presentació de les ofertes. Tot això d’acord amb
allò establert en l’article 158.2 del TRLCSP.

2.I. DURADA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I MANTENIMENT DE LES OFERTES
-

El procediment de licitació tindrà una duració màxima de 4 mesos des de l’obertura de les
proposicions, en cas que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació.
El procediment de licitació tindrà una duració màxima de 15 dies des de l’obertura de les
proposicions, en cas que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació.

La presentació d’una proposició implica el compromís dels licitadors de mantenir les seves ofertes durant
tot el període del procediment de licitació.
2.J. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I CONTRACTES DERIVATS DEL PRESENT ACORD MARC
(COMANDES)
Els contractes derivats del present Acord marc s’adjudicaran sense licitació posterior, ja que tots els
termes dels contractes derivats es troben definits en l’apartat 3 del quadre de característiques i en el
present PCAP de l’Acord marc.
Tots els contractes derivats s’adjudicaran a l’empresa que hagi resultat adjudicatària de l’Acord marc,
sense necessitat de nou procediment de licitació.
Si l’Acord marc es divideix en lots segons l’apartat 1.A del quadre de característiques, tots els
contractes derivats corresponents a cada lot s’adjudicaran a l’empresa que hagi resultat adjudicatària del
lot en qüestió.
Els contractes derivats es formalitzaran mitjançant document administratiu de comanda, a través del qual
l’òrgan de contractació sol·licitarà a l’empresa adjudicatària el número d’unitats de béns o productes que,
en cada moment, vagi necessitant i que hagin d’ésser subministrats pel contractista, d’acord amb la
Clàusula 18 del PCAP.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES DERIVATS
3.A OBJECTE DELS CONTRACTES DERIVATS

L’objecte dels contractes derivats és el que es descriu en l’apartat 1.A del quadre de característiques.
3.B DADES ECONÒMIQUES DELS CONTRACTES DERIVATS
3.B1. Preu dels contractes derivats:
El preu del contracte es determinarà en cada contracte derivat (comanda) que sigui adjudicat, en funció
dels preus unitaris indicats a l’apartat 1.C1 del quadre de característiques i de les ofertes dels
licitadors.
(Aclariment: el preu del contracte es determina d’acord amb allò previst, amb caràcter general, a l’article
87 del TRLCSP i a l’article 294 del TRLCSP, específicament referit al contracte de subministrament).
Procedirà el pagament del preu total dels béns a subministrar en part en diner i en part mitjançant
l’entrega d’altres béns, d’acord amb l’article 294.1 del TRLCSP:
NO
3.B2. Tipus de facturació
La factura esrealitzarà mensualment
3.B3. Existència de crèdit per a la celebració dels contractes derivats
L’existència de crèdit s’acreditarà en el moment de celebració dels diferents contractes derivats.
L’existència de crèdit per al conjunt de contractes derivats que se celebraran s’acredita a continuació.
Partida pressupostària D/2210004/412
Expedient d’abast plurianual: SI

NO

Distribució de les Anualitats orientativament (si procedeix):
ANY
2017
2018
2019

MESOS
10m 1d
12m
1m i 27d

IMPORT
208.470,71
248.666,05
39.514,06

IVA 21 i 10%
40.041,21
47.761,58
7.589,51

Despesa anticipada:
SI

NO

3.C DURADA DELS CONTRACTES DERIVATS I TERMINI DE LLIURAMENT
La durada dels contractes derivats serà en tot cas de 24 mesos.
Terminis Parcials: SI

Indicar

NO

3.D VARIANTS EN ELS CONTRACTES DERIVATS
No s’admeten variants en els contractes derivats.
3.E SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES DERIVATS
Possibilitat de subcontractació en els contractes derivats:
NO s’autoritza la subcontractació

TOTAL
248.511,92
296.427,63
47.103,57

3.F REVISIÓ DE PREUS EN ELS CONTRACTES DERIVATS
Procedeix revisió de Preus: NO
3.G RÈGIM DE PENALITATS ADDICIONALS A LES ESTABLERTES AMB CARACTER GENERAL A
L’ARTICLE 212 DEL TRLCSP EN ELS CONTRACTES DERIVATS
Penalitats aplicables a cada tipus de faltes d’acord amb la Clàusula 42.4 del PCAP:
Faltes molt greus: 10% de l'import a facturar
Faltes greus: 5% de l'import a facturar
Faltes lleus: 3% de l'import a facturar
Penalitats addicionals a les previstes a la clàusula 42.4 del PCAP:
NO
3.H CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT ADDICIONALS A LES ESTABLERTES
AMB CARÀCTER GENERAL ALS ARTICLES 223 I 299 DEL TRLCSP
Causes de resolució addicionals a les previstes en la Clàusula 48 del PCAP i als articles 223 i 299
del TRLCSP:
NO

3.I RESPONSABLE DELS CONTRACTES DERIVATS
El responsable del contracte derivat serà:
Sr. Joan Sagarra Esteva. Cap de Gestió Econ. Adm. De l’ICCV
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Finalitat de l’Acord Marc
La finalitat del present Acord Marc és:
Seleccionar l’empresa (o empreses, en cas que l’Acord marc es divideixi en diferents lots)
que podran comercialitzar l’objecte del contracte descrit a l’apartat 1.A del quadre de
característiques amb l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant HCB).
Determinar el règim jurídic aplicable a les comandes de l’empresa (o empreses, en cas que
l’Acord marc es divideixi en diferents lots) seleccionada com a adjudicatària de l’Acord marc.
La naturalesa jurídica del contracte és la propia del contracte administratiu de subministraments establert
a l’article 9.3 a) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (“TRLCSP”), és a dir, aquell en
què l’empresari s’obliga a lliurar una pluralitat de bens de forma successiva i per preu unitari sense que la
quantia total es defineixi amb exactitud en el moment de formalitzar el contracte per estar els lliuraments
subordinats a les necessitats de l’HCB.
Segona. Objecte de l’Acord marc
2.1 L’objecte de l’Acord marc són els subministraments descrits en l’apartat 1.A del quadre de
característiques.
2.2 Els articles i/o lots en què es divideix l’Acord marc s’identifiquen a l’apartat 1.A del quadre de
característiques.
2.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació de Productes per
Activitats (CPA) és la que consta a l’apartat 1.A del quadre de característiques.
2.4 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és la que consta a l’apartat 1.A del quadre de característiques.
Tercera. Dades econòmiques de l’Acord marc
D’acord amb l’article 88.1 del TRLCSP, tots els preus o valors econòmics referits en aquest plec i en el
plec de prescripcions tècniques s’expressen sense l’IVA que pugui correspondre, que es considera
partida independent.
La determinació del preu s’establirà tal i com s’indica a l’apartat 1.C.1 del quadre de característiques.
El valor màxim estimat s’assenyala a l’apartat 1.C2 del quadre de característiques.
El pressupost màxim de licitació es determina en l’apartat 1.C3 del quadre de característiques. Aquest
és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del contracte.
En el cas que s’estableixin preus unitaris màxims de l’Acord marc en l’apartat 1.C1 del quadre de
característiques i el preu s’estableixi com a criteri d’adjudicació en l’apartat 2.E del quadre de
característiques, les ofertes econòmiques que superin els preus unitaris màxims indicats (IVA exclòs)
quedaran excloses.
Quarta. Existència de crèdit
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de
l’objecte de l’Acord marc. La partida pressupostaria a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta
en l’apartat 1.D1 del quadre de característiques.
En cas que l’Acord marc es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució,
expedient de despesa anticipada, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari
corresponent.

Quan el termini d’execució de l’Acord marc comprengui més d’un exercici pressupostari, es farà constar
en l’apartat 1.D2 del quadre de característiques.
Cinquena. Període de Vigència
El termini de vigència de l’Acord marc serà l’especificat a l’apartat 1.E del quadre de característiques.
El termini total i els terminis parcials comencen a comptar des del dia que s’estipuli en l’Acord marc.
L’Acord marc podrà ser prorrogat si així s’ha previst en l’apartat 1.E del quadre de característiques,
sense que el termini total, incloses les pròrrogues pugui excedir de 4 anys, des de la seva entrada en
vigor, tal com preveu l’article 196.3 del TRLCSP.
Sisena. Règim Jurídic
Aquesta licitació així com els posteriors contractes resultants amb els adjudicataris es regiran per aquest
Plec de clàusules administratives (“PCAP”) i pel Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals
es consideren part integrant de l’Acord marc i dels contractes derivats. Per tal motiu, les empreses
adjudicatàries els hauran de signar en prova de conformitat, en el moment de la formalització de l’Acord
marc i dels contractes derivats.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Al Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
b) Al 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.
c) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques (“RGLCAP”), en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.
d) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa
de desplegament; 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; i Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya.
e) La Directiva 2014/24/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer, de contractació pública
(“Directiva 2014/24/UE”), així com la restant normativa de la Unió Europea, en allò que resulti
directament aplicable.
f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n tingui, les
normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules de l’Acord marc en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o de la normativa que resultin
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment de licitació i adjudicació
La tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació de l’acord marc són els que es disposen a
l’apartat 1.B del quadre de característiques.

L’apartat 1.B del quadre de característiques també ha d’indicar, si s’escau, si es tracta d’un
procediment de tramitació electrònica.
La licitació s’anunciarà segons s’estableixi a l’apartat 2.A del quadre de característiques, d’acord amb
allò previst a l’article 197 del TRLCSP i en el Perfil del contractant.
Quan així estigui previst a l’apartat 1.B del quadre de característiques, es podrà utilitzar la subhasta
electrònica per a la presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements
de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el
seu conjunt.
Vuitena. Requisits i condicions per licitar
Capacitat per contractar
8.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, l’Acord marc corresponent
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts en l’article 74 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en
l’apartat 2.D del quadre de característiques d’aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial
o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte de l’Acord marc.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest Acord marc estiguin compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
8.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la
legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau,
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o comercials adients indicats a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP, o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions de classificació o documents similars que
acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estat
membres de la Unió Europea (Articles 58, 72.2 i 84.1 del TRLCSP).
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès
per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa,
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l’article 15 del TRLCSP, o,
en cas contrari, un informe de reciprocitat.
8.3 L’HCB pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte,
sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el
contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l’HCB i han de nomenar un
representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió
temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més, cal indicar en un
document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participació de cadascuna
d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena
representació de totes davant l’HCB. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment
en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. El document en què es formalitzi aquest compromís
ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
8.4 No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris de l’Acord marc, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a
la resta de les empreses licitadores.
Solvència de les empreses licitadores
8.5 Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica suficient, amb els mitjans
que s’estableixen en l’apartat 2.D del quadre de característiques.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 77 del TRLCSP. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
En tot cas, l’HCB podrà suposar que un licitador no té les capacitats professionals necessàries si ha
establert que aquest té un conflicte d’interès que pugui incidir negativament en l’execució del contracte,
d’acord amb l’article 58.4 de la Directiva 2014/24/UE.
Garantia provisional
8.6 Quan sigui exigible la constitució de garantia provisional d’acord amb l’apartat 1.G del quadre de
característiques, aquesta es pot constituir pels següents mitjans:
A)

En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits de l’article 55 del RGLCAP i els
models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
L’efectiu s’ha 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. Els certificats
d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.

B) Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions reglamentàries, i
sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis,
cooperativa de crèdit, establiment financer de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i l’annex V
del RGLCAP.
C) Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram
de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació.
En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals es poden constituir per una o
diverses de les empreses licitadores, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament
després de l’adjudicació de l’Acord marc. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a l’adjudicatari fins
que no constitueixi la garantia definitiva i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva
proposició abans de l’adjudicació.

L’adjudicatari pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o constituir una garantia
definitiva ex novo. En aquest cas, la garantia provisional es cancel·la simultàniament a la constitució de
la definitiva.
Presentació de documentació i de proposicions
1

8.7 Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en dos sobres o, si
2
s’escau, en tres sobres , tancats, identificats amb les caràtules que figuren com a Annex 3 del present
Plec, i signats pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó
social, respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren. En cada sobre
s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut.
A tals efectes els sobres hauran de tenir adherida externament les caràtules que figuren com Annex 3
d’aquest Plec, degudament completades amb la informació que requereixen.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació
vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català
i/o al castellà.
Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. També es
poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l’empresa licitadora ha de justificar la data
d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el mateix dia, sempre abans de l’última hora i
dia determinats com a període de presentació de les ofertes.
La comunicació per correu electrònic de 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 el
remitent i el destinatari.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament 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.
Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o si l'òrgan de
contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals següents al
d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de comunicar als licitadors la nova data
d’obertura de proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Els licitadors, quan s’admeti la tramitació electrònica i així es faci constar en l’apartat 1.B del quadre de
característiques, poden optar per presentar les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre
Digital”
disponible
a
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(https://contractaciópublica.gencat.cat). En aquest cas, l’òrgan de contractació podrà exigir als licitadors
que tinguin prèviament inscrites en el Registre Electrònic de Licitadors les dades corresponents a la
personalitat i la capacitat d’obrar, en el cas de persones físiques i, en el cas de persones jurídiques, les
relatives a l’extensió de les facultats dels representants o apoderats amb capacitat per actuar en nom de
l’empresa i obligar-la contractualment; les referides a les autoritzacions o habilitacions professionals i a la
resta de requisits que resultin necessaris per actuar en el sector de la seva activitat; i les dades relatives
a la solvència econòmica i financera.
La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, trametent primer la
signatura electrònica de l’oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació
1

Procedirà la presentació de dos sobres en el cas que només s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació (és a dir, el preu) o bé quan tots
els criteris d’adjudicació establerts en el plec responguin a una mateixa tipologia de valoració (és a dir, tots ells siguin criteris que
depenguin d’un judici de valor o criteris quantificables de forma automàtica).
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S’han de presentar tres sobres en el cas que el plec estableixi, conjuntament, criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor i criteris quantificables de forma automàtica, atès que l’article 150.2 del TRLCSP preveu l’avaluació prèvia i separada dels
criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor respecte dels criteris avaluables mitjançant xifres o
percentatges obtinguts a través de la simple aplicació de fórmules establertes en els Plecs.

a tos els efectes, i després l’oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
8.8 Els plecs i la documentació complementària s’han d’enviar als interessats, si no s’ha facilitat l’accés
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en el termini de sis dies, a comptar des de la recepció de
la corresponent sol·licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri el termini de
presentació d’ofertes, d’acord amb la informació que consta al Perfil del contractant i a l’apartat 2.A del
quadre de característiques.
8.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part del
licitador del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
8.10 Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció
d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ells subscrites.
8.11 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
De conformitat amb l’establert per l’article 146 apartats 4 i 5 del TRLCSP, en el cas que l’Acord marc no
estigui subjecte a regulació harmonitzada, l’aportació inicial de la documentació que s’esmenta a
continuació es substituirà per una declaració responsable. Les empreses licitadores han d’aportar
una declaració responsable en la qual indiquin que compleixen, en el moment de la presentació de les
proposicions, els requisits de capacitat i de solvència, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex
1.A d’aquest PCAP.
En el cas que l’Acord marc estigui subjecte a regulació harmonitzada, tal i com s’estableix a l’apartat 2.C
del quadre de característiques, els licitadors han de presentar el Document europeu únic de
contractació com a prova preliminar dels criteris de selecció, d’acord amb l’article 59.1 de la Directiva
2014/24/UE. Aquest Document europeu únic de contractació consisteix en un formulari normalitzat que
es pot trobar en els enllaços referits a l’apartat 2.C del quadre de característiques i,, en el cas que
s’opti per presentar-lo, s’ha d’omplir d’acord amb les instruccions que figuren en l’Annex I del Reglament
(UE) nº 2016/7 de la Comissió europea, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el formulari
normalitzat del Document europeu únic de contractació. En cas que el licitador es presenti en una unió
temporal d’empreses, o mitjançant capacitats d’altres empreses, caldrà que cadascuna de les empreses
presenti el corresponent Document europeu únic de contractació.
El licitador a més de presentar el Document europeu únic de contractació, haurà de presentar així mateix
la declaració responsable parcial que es contempla a l’Annex 1.B del present PCAP.
En ambdós casos, l’acreditació de la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment
dels requisits a què es refereix la declaració responsable o el Document europeu únic de contractació,
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix l’òrgan de
contractació podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del
procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la
documentació acreditativa de les condicions establertes per ser adjudicatari de l’Acord marc.
8.11.1 Documentació a presentar per les empreses no inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Clasificades de l’Estat (ROLECE)
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica
Presentació de la documentació acreditativa de la capacitar d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula vuitena d’aquest plec.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió
temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més, cal indicar
en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participació de
cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la vigència del contracte,
exerceixi la plena representació de totes davant l’HCB. Així mateix, ha de constar el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. El document en què es
formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que
integren la unió
b) Acreditació de 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 del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment.
Quant a la forma del poder, ha de reunir els següents requisits:
-

Ser escriptura pública.
Ser còpia autèntica.
Estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
No s’admetran testimonis de còpies d’escriptures d’apoderament.

c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional
Presentació de la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i professional o
tècnica, d’acord amb les previsions de la clàusula vuitena d’aquest plec i de l’apartat 2.D del
quadre de característiques.
d) Acreditació de no estar incurs en prohibicions per contractar i d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social
Documents acreditatius que l’empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar
previstes en l’article 60 del TRLCSP i de que es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé
al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent
aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant el
supòsit legal d’exempció que hi concorre.
e) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible segons l’apartat
1.G del quadre de característiques i per l’import que es determini. Els mitjans de constitució de la
garantia provisional es preveuen a la clàusula 8.6 del present Plec.
f)

Notificació electrònica
Quan s’admeti la notificació electrònica i així es faci constar en l’apartat 1.B del quadre de
característiques, autorització perquè les notificacions es duguin a terme de manera electrònica,
mitjançant el servei e-NOTUM, en la qual s’han de designar les persones autoritzades a rebre les
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notificacions i s’indiqui el correu electrònic on rebre-les .
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La notificació mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM es durà a terme de la manera següent:
L’empresa ha d’haver creat el seu perfil de licitador a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(www.contractaciópública.gencat.cat) i designat les persones autoritzades a rebre les notificacions electròniques
amb plens efectes jurídics.
L’òrgan de contractació enviarà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’eNOTUM. La persona que, d’acord amb l’autorització continguda en la declaració responsable, és autoritzada per
l’empresa haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

g) Submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu
propi fur.
h) Grup empresarial
Si s’escau, les empreses han d’aportar els documents acreditatius sobre el grup empresarial a què
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.
i)

Compromís d’adscripció de mitjans
Declaració de compromís d’adscripció a l’execució dels contractes derivats del present Acord marc
dels mitjans materials i/o personals necessaris.

j)

Confidencialitat
Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els apartats de
personalitat i solvència són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial
4
els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic .

k) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat 2.C del quadre de caracterísitiques.
8.11.2 Documentació a presentar per les empreses 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)
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
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Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig , o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a incorporar en el sobre A la
documentació relativa a la informació sol·licitada en aquest plec conforme a l’apartat anterior que no
figuri incrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada:
Així, han d’incorporar la documentació següent.
a) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible i s’indiqui en
l’apartat 1.G del quadre de característiques. Els mitjans de constitució de la garantia provisional
es preveuen a la clàusula 8.6 del present Plec.
b) Notificació electrònica
Quan s’admeti la notificació electrònica i així es faci constar en l’apartat 1.B del quadre de
característiques, autorització perquè les notificacions es duguin a terme de manera electrònica,
mitjançant el servei e-NOTUM, en la que es consigni la designació de les persones autoritzades a
6
rebre les notificacions i s’indiqui el correu electrònic on rebre-les .
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La documentació del Sobre A relativa a l’acreditació de la solvència econòmica i financera o tècnica o professional
podrà tenir caràcter confidencial, d’acord amb l’article 12 del RGLCAP. No obstant, el licitador haurà d’indicar
específicament quins documents considera que tenen caràcter confidencial.
5

El RELI es gestiona per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Gràcia, 19, 5a
planta, 08007-Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098; http://www.gencat.cat/economia/jcca).
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La notificació mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM es durà a terme de la manera següent:
L’empresa ha d’haver creat el seu perfil de licitador a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(www.contractaciópública.gencat.cat) i designat les persones autoritzades a rebre les notificacions electròniques
amb plens efectes jurídics.

c) Submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu
propi fur.
d) Grup empresarial
Si s’escau, declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses
que el componen i la denominació del grup, a efectes d’apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
e) Compromís d’adscripció de mitjans
Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans materials i/o personals
necessaris.
f)

Confidencialitat
Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al seu parer,
confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de
7
documents d’accés públic .

Els documents que acrediten el compliment i les condicions a tenir en compte per aplicar els criteris
d’adjudicació addicionals a què fa referència l’apartat dos de la clàusula catorzena, hauran d’estar a
disposició de la Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils des del seu requeriment.
CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C
1. En el cas que s’hagin establert criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, els licitadors han d’incloure en el
Sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i
en el Sobre C han d’incloure la documentació relativa als criteris quantificables de forma
automàtica. En aquest cas, la inclusió de l’oferta econòmica en un sobre que no sigui el
“Sobre C” determinarà l’exclusió de l’oferta del licitador.
2. En el cas que s’hagin establert únicament criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de
valor, els licitadors han d’incloure en el Sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
3. Si s’han establert únicament criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, els
licitadors inclouran en el Sobre B tota la documentació que conforma la seva oferta.
Si així s’indica en l’apartat 2.C del quadre de característiques, la proposició econòmica s’haurà de
formular, en el seu cas, conforme al model que s’adjunta com a Annex 2.
A l’apartat 2.C el quadre de característiques d’aquest Plec s’indica la documentació mínima obligatoria
a incloure en els Sobres B i C.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades tècniques
incorporades en els sobres B i, si s’escau, en el sobre C són, al seu parer, confidencials, i per quines

7

L’òrgan de contractació enviarà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’eNOTUM. La persona que, d’acord amb l’autorització continguda en la declaració responsable, és autoritzada per
l’empresa haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

La documentació del Sobre A relativa a l’acreditació de la solvència econòmica i financera o tècnica o professional
podrà tenir caràcter confidencial, d’acord amb l’article 12 del RGLCAP. No obstant, el licitador haurà d’indicar
específicament quins documents considera que tenen caràcter confidencial.
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raons . No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents
d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.
8.12 Obligacions dels licitadors en relació amb principis ètics
-

Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar,
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans
competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

-

En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de l’Acord marc.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f)

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
i)

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

j)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat per part dels licitadors o
dels contractistes serà causa de resolució de l’Acord marc, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.
Novena. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial
Els documents i dades presentats per les empreses licitadores en els sobres A, B i C es poden
considerar de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos
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Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C, es poden considerar
de caràcter confidencial quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims,
perjudicar la competència lleial entre empreses del sector, o bé el seu tractament sigui contrari a les previsions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es pot qualificar com a confidencial únicament aquella
informació que comporti un avantatge competitiu per a l’empresa quan, al mateix temps, es tracti d’una informació veritablement
reservada, és a dir, desconeguda per tercers i que representi un valor estratègic per a l’empresa i pugui afectar la seva
competència en el mercat. Aquesta informació pot incloure, per exemple, secrets industrials, tècnics o comercials, interessos
comercials legítims, o drets de propietat intel·lectual. No obstant, no és admissible una declaració genèrica o que indiqui que tots
els documents de la proposició tenen caràcter confidencial.

comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector o bé estiguin
compreses en les prohibicions establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
Les empreses licitadores hauran d’indicar, tal com s’assenyala en l’article 140 del TRLCSP, si s’escau,
mitjançant una declaració complementària a lliurar en cadascun dels sobres, quins documents i/o dades
presentades en els apartats de personalitat i solvència del sobre A i quins documents i dades tècniques
incorporades en la proposició tècnica dels sobres B i C són, al seu parer, constitutius de ser considerats
confidencials.
No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés
públic.
Desena. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren a l’apartat 2.G del quadre de
característiques.
La Mesa de contractació, encarregada de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de l’Acord
marc podrà ser auxiliada per una ponència tècnica que farà les tasques d’anàlisi tècnica de les propostes
que la mesa li sol·liciti.
En el supòsit en què la puntuació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor sigui
superior a la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, la
valoració dels criteris esmentats en primer lloc correspon a un comitè d’experts.
Onzena. Obertura dels sobres que contenen la documentació de les empreses licitadores
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots ells a
una mateixa tipologia de valoració, és a dir tots ells sotmesos a judici de valor o tots quantificables de
forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura
dels sobres B presentats per les empreses admeses.
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb criteris
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte
públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant la Mesa
totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran a l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i, a
continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses.
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura pública dels sobres C es pot comunicar als licitadors,
a més de mitjançant la corresponent notificació, per via telemàtica o a través del perfil de contractant, tal i
com es preveu en l’apartat 2.A del quadre de característiques.
En el cas que s’introdueixin modificacions significatives en els Plecs de la contractació, o que no s’hagi
facilitat una informació addicional sol·licitada per un licitador sis dies abans de que finalitzi el termini fixat
per a la recepció d’ofertes, l’HCB prorrogarà el termini de presentació d’ofertes, de forma proporcional a
la importància de la modificació o de la informació, d’acord amb l’article 47.3 de la Directiva 2014/24/UE.
Aquesta pròrroga es donarà a conèixer a través del Perfil del contractant.
D’altra banda, la puntació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració
que depenguin d’un judici de valor també es pot donar a conèixer per un altre mitjà, com el perfil del
contractant, amb caràcter previ a la celebració de l’acte públic, tal i com es preveu en l’apartat 2.A del
quadre de característiques.

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant
de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en
l’acta.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència
d’error que la fa inviable.
Així mateix, seran excloses de la licitació:
-

-

Les empreses que tinguin un conflicte d’interessos, quan aquest no es pugui resoldre per mitjans
menys restrictius, d’acord amb l’article 57.4.e) de la Directiva 2014/24/UE.
Les empreses respecte les quals l’HCB tingui indicis suficientment plausibles de que han arribat
a acords amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència, d’acord amb
l’article 57.4.d) de la Directiva 2014/24/UE.
Les empreses que hagin intentat influir indegudament en el procés de presa de decisions de
l’HCB, obtenir informació confidencial que pugui conferir-los avantatges indeguts, o que hagin
proporcionat negligentment informació enganyosa que pugui tenir una influència important en les
decisions relatives a l’exclusió, selecció o adjudicació, d’acord amb l’article 57.4.i) de la Directiva
2014/24/UE.

La comprovació de les causes d’exclusió es podrà extendre als subcontractistes per part de l’HCB,
podent exigir al contractista que substitueixi el subcontractista que hagi incorregut en causes d’exclusió
obligatòria, d’acord amb l’article 71.6.b) de la Directiva 2014/24/UE.
L’empresa afectada per una causa d’exclusió prevista als articles 57.1 i 57.4 de la Directiva 2014/24/UE
podrà presentar proves que les mesures adoptades per ella són suficients per a demostrar la seva
fiabilitat, malgrat l’existència d’un motiu d’exclusió pertinent. Les mesures adoptades per l’empresa
s’avaluaran tenint en compte la gravetat i les circumstàncies particulars del cas. Quan les mesures es
considerin insuficients, l’empresa rebrà una motivació de la decisió d’exclusió, d’acord amb l’article 57.6
de la Directiva 2014/24/UE.
En el cas que el preu s’estableixi com a criteri d’adjudicació d’acord amb l’apartat 2.E del quadre de
característiques, quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses les proposicions
econòmiques de les quals superin els preus unitaris màxims de la licitació, establerts, en el seu cas, a
l’apartat 1.C del quadre de característiques.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació.
Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuació del procediment o produeixin indefensió
o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i/o C,
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula vint-i-dosena del PCAP.
III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
Dotzena. Renuncia o 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 l’Acord marc abans de l’adjudicació. També
podrà desistir 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 casos es compensarà els candidats o licitadors per les despeses
en què haguessin pogut incórrer, en la forma prevista en l’anunci o en el plec, d’acord amb l’article 155.2
del TRLCSP.
Tretzena. Classificació de les ofertes de l’Acord marc

La Mesa de contractació, atenent als criteris d’adjudicació recollits en l’apartat 2.E del quadre de
característiques, classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà les més
avantatjoses, amb la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin adients.
Quan s’hagi establert com a criteri únic d’adjudicació el preu, s’entendrà que les ofertes econòmicament
més avantatjoses són les que incorporin el preu més baix (o la major rebaixa dels preus unitaris màxims).
Si amb l’aplicació a les ofertes presentades dels criteris d’adjudicació que consten en aquest PCAP hi ha
dues o més empreses que han obtingut la mateixa puntuació, per a la classificació de les ofertes
s’aplicarà el següent criteri de desempat successiu:
(i) En primer lloc, l’empat es resoldrà a favor d’aquella empresa que acrediti tenir una major
proporció de personal contractat amb alguna discapacitat. Independentment de la dimensió de la
plantilla de l’empresa, el còmput d’aquesta proporció es farà d’acord amb els criteris expressats
a l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social.
(ii) En cas que, aplicada la previsió anterior, persistís l’empat, l’empat es resoldrà a favor d’aquella
empresa que acrediti una major paritat entre homes i dones en el seu òrgan de govern. Aquest
criteri només s’aplicarà en cas que els empatats siguin societats que comptin amb òrgans de
govern no unipersonals.
(iii) En cas que, aplicada la previsió anterior, persistís l’empat, l’empat es resoldrà a favor d’aquella
societat que tingui la condició d’entitat sense ànim de lucre.
(iv) En cas que, aplicada la previsió anterior, persistís l’empat, l’empat es resoldrà convocant els
licitadors amb ofertes empatades a un sorteig en acte públic. La data del sorteig es publicarà al
perfil de contractant i es convocarà mitjançant correu electrònic a les empreses les proposicions
de les quals estiguin en empat.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme
d’acord amb les indicacions de l’apartat 2.E del quadre de característiques.
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del TRLCSP, l’òrgan de contractació
considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser
acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà del
procediment.
En el procediment a què fa referencia l’article 152.3 del TRLCSP, en tot cas, l’explicació del licitador
sobre el preu o costos proposats en l’oferta es podrán referir al compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social, i de subcontractació, entre d’altres, d’acord amb l’article 69.2 de la Directiva
2014/24/UE.
Catorzena. Acreditació documental prèvia a l’adjudicació de l’Acord marc
L’òrgan de contractació requerirà als licitadors seleccionats per a que, en un termini de deu dies hàbils,
a comptar des del següent a aquell en què haguessin rebut el requeriment, presentin la documentació
esmentada a continuació. El nombre de licitadors que s’escolliran, als quals es requerirà aquesta
documentació, s’indica en l’apartat 1.A del quadre de característiques.
14.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa (o empreses en el cas de divisió en lots) proposada com a adjudicatària ha de presentar la
documentació a què fa referència l’apartat 8.11.1 d’aquest plec (Sobre A) i la documentació que es
demana a continuació:

(i) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, d’acord amb els articles 13, 14 i 15 de la RGLCAP.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti 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-se donat de
baixa en la matrícula de l’Impost.

-

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 d’obligats
tributaris.

2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
a) 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.
b) 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.

c) Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les
intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació.
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.
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses 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.
(ii) Documentació acreditativa de disposar dels mitjans materials als quals s’hagués compromès a
adscriure a l’execució de l’Acord marc de conformitat amb l’article 64.2 del TRLCSP.
(iii) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, si s’exigeix
de conformitat amb l’apartat 1.H del quadre de característiques.
(iv) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació.
(v) Relació del personal que es destinarà a l’execució de l’Acord marc, indicant el seu nom,
cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració responsable per
part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que
s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta en totes elles quan les
hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
(vi) Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del

representant o de l’apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin de l’Acord marc fins a la seva extinció.
(vii) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte es determini.
14.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI),o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de presentar la documentació a què fa referència l’apartat
8.11.2 d’aquest plec (Sobre A) i la documentació que es demana a continuació quan escaigui:
(i) Documentació acreditativa de disposar dels mitjans materials als quals s’hagués compromès a
adscriure a l’execució de l’Acord marc de conformitat amb l’article 64.2 del TRLCSP.
(ii) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, quan així
s’estableixi a l’apartat 1.H del quadre de característiques.
(iii) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació.
(iv) Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del
representant o de l’apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
(v) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini.
A més, les empreses inscrites en el ROLECE han d’aportar la documentació acreditativa de la solvència
tècnica o professional.
14.3 A l’apartat 2.B del quadre de característiques consta l’import màxim de les despeses de publicitat
que comportarà la licitació, si escau, i que hauran d’abonar les empreses adjudicatàries. En el supòsit
que els licitadors adjudicataris siguin varis (per diversos lots), l’import que hagin d’abonar serà dividit a
parts iguals entre tots ells.
14.4 De no complir-se amb l’establert al requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre
en que hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de
dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1 del TRLCSP.
Quinzena. Garantia definitiva
15.1 Per la constitució d’aquesta garantia s’estarà a l’establert a l’apartat 1.H del quadre de
característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) 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.
b) 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 a).

c) 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 a).
d) La garantia es podrà constituir també mitjançant retenció en el preu.
La constitució de la garantia es podrà acreditar per mitjans electrònics, si així resulta possible.
15.3 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 1.H del quadre
de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
15.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del TRLCSP, exonerarà
de constituir la garantia definitiva.
15.5 En casos especials, quan així es prevegi a l’apartat 1.I del quadre de característiques, l’òrgan de
contractació pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementària de fins
el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu
del contracte.
15.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
15.7 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’adjudicatari està obligat 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.
15.8 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’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.
15.9 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari,
aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze
dies des de l’execució.
15.10 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’HCB
pot resoldre el contracte.
15.11 El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat 1.J del quadre de característiques i començarà
a computar-se a partir de la recepció dels subministraments.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns subministrats,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva
reparació si és suficient.
Durant aquest termini el contractista té dret a ser escoltat sobre l’aplicació dels béns subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes observats i
imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de
contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del contractista, sense que aquest tingui el dret al
pagament dels béns o, si s’escau, a que se li reclami el preu que l’HCB hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte derivat, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
En tot cas, la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva seguirà l’establert a l’article 102 del
TRLCSP.

Setzena. Adjudicació, celebració i perfecció de l’Acord marc
Adjudicació de l’Acord marc:
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació de l’Acord marc a l’empresa proposada com a adjudicatària (o a les empreses
proposades com a adjudicatàries per cada lot, en cas de divisió de l’Acord marc en lots), dins del termini
de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació o, en el cas que les empreses
requerides es trobin inscrites en el RELI amb dades vigents, des de la seva comprovació.
Quan per a l’adjudicació de l’Acord marc s’hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris o quan el
preu no s’inclogui entre els criteris d’adjudicació de l’Acord Marc, l’òrgan de contractació ha d’acordar
l’adjudicació en un termini de quatre mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.
Quan s’hagi establert com a criteri únic d’adjudicació el preu, l’òrgan de contractació ha d’acordar
l’adjudicació del contracte en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l’endemà de l’obertura de les
proposicions.
L’acord d’adjudicació serà motivat, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà
en el Perfil de contractant, d’acord amb el que preveu l’article 150.4 del TRLCSP .
Celebració de l’Acord marc:
Si l’Acord marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a l’article 40.1 del
TRLCSP, la seva celebració no podrà tenir lloc abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, d’acord amb l’article 156.3 del TRLCSP.
Així mateix, d’acord amb l’article 197.2 del TRLCSP, la celebració de l’Acord marc es publicarà en el
perfil del contractant i, en un termini no superior a 48 dies, en el BOE, o en el DOGC, o en el BOP de
Barcelona. Per a poder adjudicar contractes subjectes a regulació harmonitzada sobre la base de l’Acord
marc, s’haurà d’haver remès el corresponent anunci de la celebració de l’Acord marc al DOUE i haver-se
publicat al BOE, en el termini de 30 dies, d’acord amb l’article 50 de la Directiva 2014/24/UE.
D’acord amb allò establert en l’article 27 del TRLCSP, l’Acord marc s’entendrà perfeccionat amb la seva
formalització.
En el cas que l’empresa adjudicatària demani la formalització en escriptura pública les despeses aniran
al seu càrrec.
Dissetena. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat l’Acord marc i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions
quedarà a disposició de les empreses licitadores.
Si els licitadors no adjudicataris no retiren la documentació es procedirà a la seva destrucció, un cop
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, sempre que
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aquesta sigui ferma .
IV . EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC
Divuitena. Formalització dels contractes derivats
Els contractes derivats d’aquest Acord marc no requeriran licitació posterior, atès que estan fixats tots els
termes i les condicions materials i econòmiques d’aquests contractes en el Capítol V del present PCAP
i en el PPT, i atès que les condicions ofertades per l’empresa adjudicatària (o per les empreses
9
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adjudicatàries, en cas de divisió en lots) han estat concretades i considerades avantatjoses
econòmicament en el procediment de selecció de l’Acord marc, d’acord amb la previsió de l’article 198.4
del TRLCSP i tal i com s’estableix a l’apartat 2.J del quadre de característiques.
El document administratiu de comanda remès per l’òrgan de contractació a l’adjudicatari en funció de les
necessitats dels béns i/o productes equival a la formalització del contracte, quedant obligat l’adjudicatari
al seu compliment.
Dinovena. Prerrogatives en relació amb l’Acord marc
D’acord amb el què estableix l’article 210 del TRLCSP, l’òrgan de contractació de l’Acord marc té la
prerrogativa d’interpretar-lo, resoldre’n els dubtes que sorgeixin durant el seu compliment, modificar-lo
per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que, en base a les esmentades prerrogatives, adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via
administrativa i són immediatament executius.
Vintena. Modificació de l’Acord marc
Supòsits de modificació:
Si així s’estableix en l’apartat 1.L del quadre de característiques, l’HCB podrà modificar la quantitat de
productes a subministrar pel contractista, superant el pressupost màxim de licitació establert a l’apartat
1.C3 del quadre de característiques, sempre que no s’alteri la naturalesa global de l’Acord marc. En
aquest cas, caldrà tramitar un procediment de modificació contractual, tal i com estableix la Disposició
addicional 34 del TRLCSP.
Procediment de modificació:
La modificació de l’Acord marc es durà a terme d’acord amb el procediment que estableixen els articles
108 i 211 del TRLCSP.
En concret, abans de procedir a la modificació de l’Acord marc d’acord amb l’article 107 del TRLCSP,
s’haurà de donar audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques, si aquests
s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’òrgan de contractació en virtut d’un contracte de serveis, per a
que, en un termini no inferior a tres dies, formuli les consideracions que tingui per convenient.
En els expedients que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la modificació del l’Acord marc,
s’haurà de donar audiència al contractista.
Addicionalment, serà preceptiva l’obtenció de l’Informe de la Comissió Jurídica Assessora, sempre que la
quantia de la modificació de l’Acord marc, aïlladament o conjunta, sigui superior a un 10% del seu
pressupost màxim, quan aquest sigui igual o superior a 6.000.000 euros.
Vint-i-unena. Resolució de l’Acord marc
Les causes i els efectes de resolució de l’Acord marc són, quan resultin aplicables, les assenyalades als
articles 223 a 225 TRLCSP i a l’article 73 de la Directiva 2014/24/UE.Addicionalment, es consideren
obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte
les especificades a l’apartat 1.N del quadre de característiques, amb els efectes previstos en dit
apartat.
També és causa de resolució de l’Acord marc, l’incompliment de l’obligació del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució de l’Acord marc, l’incompliment de les obligacions previstes
en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús
del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la
persona designada per l’HCB per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant

això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació
podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb
aplicació del sistema de penalitats previst a l’article l’article 212 del TRLCSP.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme amb el que disposa l’article 224
del TRLCSP.
Vint-i-dosena. Règim de recursos en relació amb l’Acord marc
22.1 En el cas d’Acords marc subjectes a regulació harmonitzada:
D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; i els acords d’adjudicació
d’aquest Acord marc, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació amb caràcter
potestatiu.
Així mateix, seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les modificacions de
l’Acord marc, la seva resolució, i tots els actes que es produeixin durant els seus efectes i extinció que
estiguin regulats a la Directiva 2014/24/UE.
Aquest recurs es podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de
Catalunya, prèviament o alternativament a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i
es regirà pel que disposen els articles 40 i ss del TRLCSP.
22.2 En el cas d’Acords marc no subjectes a regulació harmonitzada:
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest Acord marc adoptats per l’òrgan de contractació són
susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
22.3 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció
d’aquest Acord marc, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord
amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
22.4 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i
acordar-ne la resolució i els seus efectes, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Vint-i-tresena. Mesures provisionals
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a resoldre’l l’adopció de mesures
provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article l’article 43 del TRLCSP.
Vint-i-quatrena. Règim d’invalidesa

24.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest Acord marc estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
24.2Aquest Acord marc, si està subjecte a regulació harmonitzada, serà nul en els casos previstos a
l’article 37 del TRLCSP.
En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els drets o els
interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure perjudicats, en els terminis i
davant l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, de conformitat amb l’article l’article 39 del TRLCSP.
Vint-i-cinquena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest Acord
marc.

V. RÈGIM DELS CONTRACTES DERIVATS DEL PRESENT ACORD MARC
Vint-i-sisena. Objecte dels contractes derivats
L’objecte dels contractes derivats són els subministraments descrits en l’apartat 3.A del quadre de
característiques.
Vint-i-setena. Dades econòmiques dels contractes derivats
El preu i les dades econòmiques dels contractes derivats s’indica en l’apartat 3.B del quadre de
característiques. L’existència de crèdit per als contractes derivats s’especifica a l’apartat 3.B3 del
quadre de característiques.
Vint-i-vuitena. Termini de durada dels contractes derivats
El termini de durada dels contractes derivats és el que s’estableix en l’apartat 3.C del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials comencen a comptar des del dia que s’estipuli en
el contracte derivat.
Vint-i-novena. Règim jurídic dels contractes derivats
Els contractes derivats tindran caràcter administratiu i es regiran per aquest PCAP i pel PPT i per l’Acord
marc que es formalitzi, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa citada a la clàusula sisena del
present PCAP.
Trentena. Variants en els contractes derivats
S’admetran variants o alternatives quan així consti en l’apartat 3.D del quadre de característiques i
respecte dels elements i en les condicions que expressament s’estableixen.
Trenta-unena. Forma d’execució dels contractes derivats
L’òrgan de contractació, en funció de la seva necessitat dels béns i/o productes objecte del contracte,
enviarà les corresponents comandes a l’adjudicatari, el qual quedarà obligat al lliurament dels béns o
productes objecte de la comanda.
Les característiques dels productes, els seus preus i els terminis de lliurament seran els assenyalats en
els apartats 3.A, 3.B i 3.C del quadre de característiques i en el PPT de l’Acord Marc.
No obstant això, durant el període de vigència dels contractes derivats, l’adjudicatari està obligat a
presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el
mercat milloren els de l’adjudicació, a més ho han de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació i

aquest ha d’establir, si escau, de forma expressa, que els nous preus s’apliquin als subministraments
que estigui realitzant.
Trenta-dosena. Execució i supervisió dels contractes derivats
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les
instruccions que en la seva interpretació doni l’òrgan de contractació al contractista.
Trenta-tresena. Programa de treball
L’HCB pot demanar l’elaboració d’un programa de treball per al lliurament dels béns a subministrar.
Trenta-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
34.1 El contractista resta obligat al lliurament dels béns objecte del subministrament en el temps i lloc
fixats.
34.2 El contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en
els béns abans de lliurar-los en els termes fixats, llevat que l’HCB hagi incorregut en mora en rebre’ls.
34.3 Si, en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, l’HCB podrà optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en l’article 212.4
del TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats
previstes en l’apartat 3.G del quadre de característiques o, en el seu defecte, per la imposició de les
penalitats establertes a l’article 212 apartats 4 i següents del TRLCSP.
L’HCB tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
34.4 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte derivat o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan
s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en l’article
l’article 118 del TRLCSP) es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats previstes en
l’apartat 3.G del quadre de característiques, que hauran de ser proporcionades i no podran ser
superiors al 10% del pressupost del contracte, d’acord amb l’article 212.1 del TRLCSP.
34.5 Si l’HCB opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades
certificacions.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’HCB
originats per la demora del contractista.
34.6 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article 213.2
del TRLCSP.
34.7 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per
part de l’HCB.
Trenta-cinquena. Control en l’execució del contracte
L’HCB efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució dels contractes
derivats i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment, sens perjudici de les
facultats de supervisió que corresponguin al responsable del contracte, en cas que sigui designat.
Trenta-sisena. Persona responsable dels contractes derivats
L’òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens contractant o
aliena a ell, com a responsable dels contractes derivats. Aquesta persona física o jurídica supervisarà

l’execució del contracte comprovant que la seva realització s’ajusta a allò establert en el contracte i
adreçarà al contractista les ordres i les instruccions oportunes (article 52 del TRLCSP). El responsable
dels contractes derivats s’indica en l’apartat 3.I del quadre de característiques.
El responsable dels contractes derivatsexercirà, a més de les funcions generals de supervisió de
l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en el
contracte derivat.
Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que ha
de fer referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a
l’adequació del disseny i els objectius previstos amb la contractació i els resultats finals obtinguts, i també
als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Trenta-setena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’HCB i el contractista en l’execució dels contractes derivats, per
diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva
tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Trenta-vuitena. Abonaments al contractista
38.1 L’import dels subministraments s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques,
per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial del contracte expedits per l’òrgan
competent. Si així s’estableix en l’apartat 3.B1 del quadre de característiques, el pagament del preu
del contracte derivat podrà consistir part en diner i part en l’entrega d’altres béns de la mateixa classe,
sense que, en cap cas, l’import d’aquests pugui superar el 50% del preu total del contracte.
38.2 El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la
normativa vigent en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP. D'acord amb la
Llei estatal 25/2013, de 27 de diciembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del Sector Públic, desde el passat 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que
lliurin béns o prestin serveis a l’HCB han d’emetre factura electrònica i lliurar-la al servei e.FACT del
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d'Entrada de
Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.
Estaran obligats a l'ús del format electrònic:
Les Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de
nacionalitat espanyola.
Els establiments permanents i sucursals d'entitats no residents a territori de l'Estat
espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
Les Unions Temporals d'Empreses.
Els proveïdors de béns i serveis fora de l'Estat espanyol.
Les factures electròniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 o 3.2.1 i hauran d'estar signades
electrònicament amb certificat reconegut de 3er. nivell.
Les factures, tant si s’emeten en format electrònic com en paper, a més dels requeriments legals,
s’hauran d’informar obligatòriament els següents camps a la factura (codis DIR3):
a. Oficina comptable: A09017505
b. Òrgan gestor: A09017505

c. Unitat de tràmit: A09017505
A més, les factures han de tenir obligatòriament els següents requeriments:
NIF: Q0802070C
Direcció fiscal: C/Villarroel, 170
08036 Barcelona
Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
Número d'albarà (DeliveryNote)
Número d'expedient (FileReference)
No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions expressades als Plecs de licitació i a la
comanda.
38.3 El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar els
serveis en el termini o terminis contractuals.
38.4 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en
l’article 218 del TRLCSP.
Trenta-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments realitzats, així
com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’HCB o per a tercers de les omissions, errors o
mètodes inadequats en l’execució dels contractes derivats.
El contractista executa els contractes derivats al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució dels
contractes derivats, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’HCB.
Quarantena. Altres obligacions del contractista
Són també obligacions del contractista les següents:
a)

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
Quan s’escaigui, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del
contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document
acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà
mitjançant la presentació dels documents TC2 corresponents de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

b)

El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del subministrament, les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

c)

El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’HCB 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 derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
En particular l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge,
l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció d’altres
característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el plec de
prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns objecte
d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així com tota la
documentació tècnica necessària per que funcioni, al menys en llengua catalana.

En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, els 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.
d) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació de l’Acord marc
(l’import màxim es determina a l’apartat 2.B del quadre de característiques del contracte), de la
formalització de l’Acord marc i els contractes derivats i de qualsevol altre que resulti d’aplicació
segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
e) Obligacions en matèria de protecció de dades personals:
1. Per a la prestació de les tasques descrites en aquest plec que impliquin un accés a les dades
contingudes als fitxers titularitat de l’Hospital Clínic, de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica
15/1995, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al RD
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals (RD 1720/2007),
l’adjudicatari es constituirà com a encarregat de tractament, assumint els següents compromisos:
-

Vetllarà per la confidencialitat i secret de les dades personals respecte de les quals l’Hospital
Clínic tingui la condició de responsable del fitxer.

-

Sols tractarà les dades a les que tingui accés d’acord amb les instruccions de l’Hospital Clínic.
No aplicarà o utilitzarà les dades amb finalitat diferent a la finalitat pròpia del present contracte,
ni les comunicarà a tercers.

-

Si l’adjudicatari requereix subcontractar amb tercers la totalitat o part dels serveis objecte del
present contracte, o hagués de facilitar a tercers proveïdors l’accés a les dades personals
objecte del present contracte, prèvia autorització de l’Hospital, quedarà obligat a signar un
compromís exprés i escrit a fi de que l’empresa subcontractista, assumeixi les mateixes
obligacions que les establertes per a l’adjudicatari al present contracte, essent l’adjudicatari
responsable enfront de l’Hospital Clínic i enfront a tercers de l’incompliment d’aquestes
obligacions per part del subcontractista.

-

Així mateix, si es produís un supòsit de cessió del contracte derivat, el cessionari, prèvia
autorització de l’Hospital, quedarà obligat a signar un compromís exprés i escrit a fi d’assumir
les mateixes obligacions que les establertes per a l’adjudicatari al present contracte en relació
amb la protecció de dades personals, essent el cessionari responsable enfront de l’Hospital
Clínic i enfront a tercers de l’incompliment d’aquestes obligacions a partir del moment de la
cessió del contracte.

-

Els contractes que l’adjudicatari subscrigui amb eventuals subcontractistes hauran de
contemplar, com a mínim, les mateixes garanties de confidencialitat establertes en aquest
document.

-

Donar compliment a les mesures de seguretat de nivell alt contemplades al RD 1720/2007, i a
la resta de documents i protocols que en matèria de seguretat estableixi l’Hospital Clínic.

-

Les mesures indicades son d’obligat compliment, sota penalitat de rescissió de contracte per
part de l’HCB, reservant-se, si cal, la capacitat d’iniciar accions legals davant el incompliment
de les mateixes pels perjudicis que se’n poguessin derivar.

Finalitzada la prestació objecte del present plec, les dades de caràcter personal hauran de ser
destruïdes per l’adjudicatari o tornades a l’Hospital Clínic, així com qualsevol suport o documents
als que hi apareguin dades personals objecte de tractament del qual l’Hospital Clínic en sigui
responsable. L’adjudicatari haurà d’adoptar les mesures que siguin necessàries per tal d’assegurar
i garantir adequadament que els eventuals subcontractistes no conserven cap de les dades
personals a les que hagués accedit en el desplegament de les prestacions descrites en aquest plec.
En qualsevol cas, l’adjudicatari o subcontractistes podran conservar dita informació amb la única i
exclusiva finalitat d’acreditar el compliment de les seves obligacions legals. Es conservaran durant

els terminis màxims legalment establerts i no podran ser utilitzades amb finalitats diferents a les
esmentades.
2. En el desenvolupament d’aquelles tasques que no comportin un accés a les dades, l’adjudicatari, de
conformitat amb l’establert a l’article 83 del RD 1720/2007, no podrà accedir a la informació
continguda en els fitxers de l’Hospital Clínic, i respecte aquella informació que haguessin pogut
conèixer quedarà sotmesa al deure de confidencialitat.
3. L’adjudicatari formarà i conscienciarà en les bones pràctiques de seguretat i cauteles a tenir en
compte al personal que adscrigui a la prestació i, a tal fi, inclourà als contractes que tingui signats
amb el seus treballadors, col·laboradors i subcontractistes que estiguin vinculats a la prestació
objecte d’aquest plec, una clàusula de confidencialitat mitjançant la qual aquests es comprometin a
no difondre ni utilitzar, en cap sentit, en interès propi o de tercers la informació que arribin a
conèixer segons la seva tasca durant el temps en que el seu contracte, ja sigui laboral o de
qualsevol altre tipus dels admesos en dret, inclòs després de finalitzar la seva relació, així com al
compliment de les mesures de seguretat descrites en aquest clàusula.
L’obligació de confidencialitat es mantindrà vigent per temps indefinit.
f)

El contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligat a fer-se càrrec de les despeses del
lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc convingut.

g) En el cas de contractes d’arrendament el contractista té l’obligació d’assumir el manteniment de
l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència.
h) El contractista, durant tota la vigència del contracte, haurà de respectar les obligacions relatives a la
fiscalitat, la protecció del medi ambient i les disposicions vigents en matèria de protecció de
l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals. D’acord amb l’article 119 del
TRLCSP, l’òrgan del qual els licitadors podran obtenir informació sobre aquestes obligacions és
l’òrgan de contractació que s’indica a l’inici d’aquest quadre de característiques.
i)

Obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics:
-

Els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present
o pugui afectar la relació contractual.

-

Amb caràcter general, els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució dels
contractes.

-

En particular, els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a
terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).

d) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
f)

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

g) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
j)

Els contractistes estaran obligats a lliurar els béns objecte de subministrament en el temps i lloc
fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives.
Sigui quin sigui el tipus de subministrament, els contractistes no tenen dret a indemnització per
causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a
l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre’ls.
Quan l’acte formal de la recepció dels béns, d’acord amb les condicions del plec, sigui posterior al
lliurament, l’Administració és responsable de la custòdia durant el temps que passi entre l’una i
l’altra.
Una vegada rebuts de conformitat per l’Administració béns o productes peribles, aquesta és
responsable de la seva gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la responsabilitat del
subministrador pels vicis o defectes ocults d’aquests béns o productes.

k) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà en
l’apartat 1.M del quadre de característiques.
Quaranta-unena. Prerrogatives en relació amb els contractes derivats
L’òrgan de contractació disposarà de les prerrogatives previstes a l’article 210 del TRLCSP quan
aquestes resultin aplicables.
Els acords que, en base a les esmentades prerrogatives, adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via
administrativa i són immediatament executius.
Quaranta-dosena. Incompliment del contracte derivat i règim de penalitats
42.1 L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals per part del contractista
pot donar lloc a la imposició de penalitats per l’HCB. Amb caràcter general i sens perjudici de les faltes
descrites a la Clàusula 42.3, s’entén per incompliment:
a. L’incompliment dels requisits d’ordre establerts en aquest PCAP i en les disposicions
d’aplicació.
b. La resistència als requeriments perquè siguin complerts.
c.

Qualsevol altre supòsit assenyalat en el PCAP o en les disposicions aplicables.

42.2 El contractista ha de responsabilitzar-se de l’efectiva inspecció i control del subministrament que
presta. Això no obstant, l’HCB pot fer efectiu qualsevol control del subministrament que consideri oportú i
requerir el contractista perquè atengui les seves observacions.
42.3 L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals pot donar lloc a la
imposició de les penalitats previstes en la Clàusula 42.4. Addicionalment, aquesta imposició també és
aplicable a qualsevol de les faltes que es preveuen específicament en l’apartat 3.G del quadre de
característiques. La tipificació de les faltes a l’efecte d’aquest contracte es descriu a continuació:

Faltes molt greus:
Incompliment de l’execució del subministrament que produeixi un perjudici molt greu a
l’HCB, sigui per abandonament de la prestació, per execució negligent o per altres causes.
Passivitat, deixament i desídia en l’execució del servei.
Resistència als requeriments efectuats per l’HCB, o la seva inobservança, quan produeixi
un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

Substitució, sense comunicació prèvia a l’HCB, de la persona que actua com a
responsable o coordinador del subministrament.
Incompliment del règim de subcontractació previst en la Clàusula 46 d’aquest PCAP per
part del contractista, quan produeixi un perjudici molt greu.
Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
Comissió de dues o més faltes greus.
Faltes greus:
No realització de les inspeccions corresponents.
Resistència als requeriments efectuats per l’HCB, o la seva inobservança.
Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu. Específicament, l’incompliment reiterat de qualsevol acord de
nivell de subministrament que tingui caràcter contractual, formi part del PPT o de l’oferta
del contractista, quan aquest incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament
del servei.
Substitució, sense comunicació prèvia a l’HCB, d’algun integrant del servei diferent del seu
coordinador o responsable quan això provoqui un perjudici al desenvolupament de les
prestacions contractuals.
Incompliment del règim de subcontractació previst en la Clàusula 47 d’aquest PCAP per
part del contractista.
Tracte incorrecte envers el personal de l’HCB per part del personal de l’adjudicatària.
Manca de lliurament en temps i forma de tota la informació respecte de l’execució del
servei que li hagi estat sol·licitada per l’HCB.
Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i especialment les del Pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificat de greu per la seva normativa específica.
Comissió de tres o més faltes lleus.
Faltes lleus:
Manca de col·laboració amb el personal de l’HCB.
Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Específicament, incompliment reiterat de qualsevol acord de nivell
de subministrament que tingui caràcter contractual, formi part del PPT o de l’oferta del
contractista, quan aquest incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni
greu al desenvolupament del servei.
Excés de familiaritat amb el personal de l’HCB.
Intervenció en assumptes interns de l’HCB.
No lliurament de la informació diària i mensual del subministrament.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa específica.

42.4 Penalitats:
Les penalitats que es poden aplicar per part de l’HCB s’indiquen a l’apartat 3.G del quadre de
característiques. Aquestes penalitats es preveuen en la seva quantia màxima, com un percentatge que
s’aplica sobre l’import mensual o anual que s’ha de facturar o, alternativament, sobre el pressupost bàsic
de licitació. En funció de la gravetat de la falta comesa pel contractista (falta molt greu, greu o lleu)
s’aplicarà el percentatge indicat en l’apartat 3.G del quadre de característiques, graduant l’import final
de la sanció en funció del seu grau de perjudici, perillositat o reiteració.
L’import de les penalitats es pot fer efectiu carregant-lo en la factura mensual que pertoqui, sense
excloure que també es pugui fer respondre el contractista per aquestes penalitats per mitjà de la garantia
definitiva, en els termes previstos en aquest PCAP i en el TRLCSP.
La imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades ha de ser precedida de la tramitació
d’un expedient en què s’ha de concedir audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les al·legacions
que consideri oportunes. A la vista d’aquestes al·legacions, l’òrgan de contractació de l’HCB ha d’emetre
la seva resolució.
Quaranta-tresena. Suspensió dels contractes derivats
En el cas que l’HCB acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió corresponent, de
conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar un representant de l’òrgan
de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’HCB ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin per la suspensió.
Quaranta-quatrena. Cessió dels contractes derivats
Els drets i obligacions relatius als contractes derivats podran ser cedits per l’adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació
dels contractes i prèvia autorització de l’HCB, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226
del TRLCSP i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la comptencia en el mercat. No es pot
autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
En tot cas, la cessió del contracte derivat es tramitarà com a modificació del contracte derivat.
Quaranta-cinquena. Subcontractació en els contractes derivats
45.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial del subministrament objecte dels
contractes derivats, si així es preveu en l’apartat 3.E del quadre de característiques i pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.
45.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en
l’article 227.2 del TRLCSP.
45.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 227 del TRLCSP anteriorment esmentat per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació,
poden donar lloc, a la imposició al contractista d’un penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
45.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant,
la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’HCB. El coneixement que l’HCB tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
45.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de
l’article 60 del TRLCSP.

45.6 El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb
la legislació laboral.
45.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 228 i 228 bis del
TRLCSP.
45.8 Quan així es determini en l’apartat 3.E del quadre de característiques, és obligatòria la
subcontractació amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt, no
excedeixin del 50% de l’import del pressupost del contracte derivat i sempre i quan concorrin les
circumstàncies detallades en l’article 227.7 del TRLCSP. Aquesta obligació es considera una condició
especial d’execució del contracte als efectes previstos en els articles 212.1 i 223.f) del TRLCSP.
45.9 Els subcontractistes queden vinculats per les mateixes obligacions que el contractista principal en
matèria mediambiental, social i laboral, d’acord amb l’article 71.5 de la Directiva 2014/24/UE.
Quaranta-sisena. Revisió de preus en els contractes derivats
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte derivat s’hagi executat en un 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació.
En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus, la fórmula de revisió i el moment en què procedirà
la revisió es detalla en l’apartat 3.F del quadre de característiques.
Quaranta-setena. Recepció i liquidació dels contractes derivats
La recepció i liquidació dels subministraments objecte dels contractes derivats es realitza conforme al
que disposen els articles 222 i 292 del TRLCSP.
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en l’acta de
recepció i l’HCB ha de donar les instruccions necessàries al contractista perquè solucioni l’estat dels
béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el contracte.
Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hauran de fer-ne referència expressa en els
certificats de recepció i d’execució correcte.
Quaranta-vuitena. Resolució dels contractes derivats
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 223 a 225 i 299 i 300
del TRLCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolució del contracte les especificades a l’apartat 3.H del quadre de
característiques.
També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions previstes en
relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del
català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la
persona designada per l’HCB per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant
això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació
podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb
aplicació del sistema de penalitats previst a l’article l’article 212 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme amb el que disposa l’article 224
del TRLCSP.

Quaranta-novena. Règim de recursos en relació amb els contractes derivats
49.1 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció
d’aquests contractes derivats, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
49.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquests
contractes derivats, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Cinquantena. Règim d’invalidesa dels contractes derivats
52.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquests contractes derivats estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst als articles 31 a 35 del TRLCSP.
52.2 Aquests contractes derivats, si están subjectes a regulació harmonitzada, seran nuls en els casos
previstos a l’article 37 del TRLCSP.
En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els drets o els
interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure perjudicats, en els terminis i
davant l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, de conformitat amb l’article l’article 39 del TRLCSP.
Cinquanta-unena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquests
contractes derivats.

DILIGÈNCIA
Aquest Plec Tipus AMUP 05/2016, ha estat examinat i acompleix els
requisits que la vigent legislació reguladora dels contractes del Sector Públic
estableix.
Assessoria Jurídica de l’Hospital Clínic de Barcelona, 23 de maig de 2016
Aquest Plec ha estat aprovat pel Consell de Govern de l’Hospital Clínic en la
sessió de data 26 de maig de 2016

ANNEX 1.A SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE EN SUBSTITUCIO
DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL SOBRE A
Nº Expedient:

Denominació Expedient:

Dades de l’ empresa licitadora
empresa individual

persona jurídica

Tipus d’empresa:
Nom de la raó social

Tipus de societat

Domicili de la seu social

Localitat i CP

Telèfon

NIF/CIF

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l'empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Relació amb la firma comercial

propietari

apoderat

altres

La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d'admissió, declara sota la seva responsabilitat que l'empresa
a la qual representa com a licitadora:
a) Té com a objecte social, segons els seus estatuts o les seves normes fundacionals, les activitats que són objecte del
present contracte.
b) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d'obrar i la solvència econòmica o
financera i la solvència tècnica o professional requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de
prohibició per a contractar establertes a l'article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, es compromet a aportar la
documentació acreditativa del compliment d'aquests requisits en cas d'haver presentat la proposta econòmicament
més avantatjosa.
c) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el
que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
d) En cas que l'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a tributar, o bé al compliment
d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, s'exposa a continuació aquesta
circumstància i la seva justificació: ........................................ (indicar la circumstància de no subjecció i les raons que la
justifiquen. En cas de no trobar-se en aquest supòsit, no és necessari indicar res).
e) La plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que s'ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005 de 8 d'abril.
f) Quan així s’exigeixi, l'empresa ha constituit la garantia provisional, per algún dels mitjans esmentats en la clàusula 8.6
del PCAP.
g) Sempre que s'admeti la tramitació electrònica de l'expedient de contractació en l'apartat 1.B del quadre de
característiques del PCAP, l'empresa autoritza que les notificacions es duguin a terme de forma electrònica, mitjançant
el servei e-NOTUM, en el qual té designades les persones autoritzades a rebre les notificacions i ha indicat el correu
electrònic on rebre-les. Aquest correu, així mateix, s'indica a continuació: .................................
h) En cas de tractar-se d'una empresa estrangera, aquesta se sotmet, mitjançant la present declaració, als Jutjats i
Tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir en relació amb el contracte, amb renúncia expressa al
seu propi fur.
i) En cas que l'empresa formi part d'un grup empresarial, a continuació s'indiquen les dades relatives al mateix (si no
s'és part d'un grup empresarial, no és necessari indicar res):
- Denominació del grup empresarial: …………………………………………….
- Empreses que formen part del grup empresarial: …………………………………………..
j) L'empresa, de conformitat amb l'article 64.2 del TRLCSP, i assabentada de les condicions i requisits que s'exigeixen al
PCAP i al PPT per a poder ser adjudicatària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, i declara que el personal, comandaments i els mitjans tècnics i/o materials que
s'adscriuen a l'execució del contracte especificats al Sobre B (i) són suficients per a l'execució del contracte i (ii) es
mantindran durant tota la durada del contracte, en cas de resultar adjudicatària.

k) L'empresa declara que els següents documents i/o dades corresponents als apartats de personalitat i solvència tenen
caràcter confidencial: (en cas que no hi hagi dades o documents que hagin de ser considerats confidencials, no és
necessari indicar res)
…………………………
………………………...
l) L'empresa compleix amb la normativa laboral, mediambiental i de prevenció de riscos laborals. En concret, els
materials específics emprats en la producció i aquesta mateixa producció, feta de forma directa o mitjançant
subcontractació, s'han realitzat respectant els drets bàsics en el treball, recollits a la Declaració de l'Organització
Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals i amb una política compromesa de gestió, quant al
medi ambient i a la prevenció de riscos laborals, especialment quant a la formació del personal i a l’existència d’un pla
de prevenció.
m) En el cas d'estar inscrita al RELI o al ROLECE, l'empresa declara que les dades i documents inscrits no han estat
modificats i són plenament vigents.
n) No forma part dels òrgans de govern o administració cap persona a les que fa referència la Llei 3/2015, de 30 de
març, de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat; així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del
règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre
incompatibilitats.
o) Ll'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal.
p) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
q) L'empresa autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o
documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
r) L'empresa coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta licitació.
s) Com a signant d'aquesta declaració, la persona representant té capacitat suficient, en la representació amb la
qual actua, per a comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar,
inclosa l'oferta econòmica.

Lloc, data i signatura

ANNEX 1.B. DECLARACIÓ RESPONSABLE PARCIAL (A PRESENTAR SI EL LICITADOR OPTA
PER LA PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ)
Nº Expedient:

Denominació Expedient:

Dades de l’ empresa licitadora
empresa individual

persona jurídica

Tipus d’empresa:
Nom de la raó social

Tipus de societat

Domicili de la seu social

Localitat i CP

Telèfon

NIF/CIF

Fax

Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l'empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Relació amb la firma comercial

propietari

apoderat

altres

La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d'admissió, declara sota la seva responsabilitat que l'empresa
a la qual representa com a licitadora:
a) La plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que s'ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005 de 8 d'abril.
b) Quan així s’exigeixi, l'empresa ha constituït la garantia provisional, per algun dels mitjans esmentats en la clàusula
8.6 del PCAP.
c) Sempre que s'admeti la tramitació electrònica de l'expedient de contractació en l'apartat 1.B del quadre de
característiques del PCAP, l'empresa autoritza que les notificacions es duguin a terme de forma electrònica, mitjançant
el servei e-NOTUM, en el qual té designades les persones autoritzades a rebre les notificacions i ha indicat el correu
electrònic on rebre-les. Aquest correu, així mateix, s'indica a continuació: .................................
d) En cas de tractar-se d'una empresa estrangera, aquesta se sotmet, mitjançant la present declaració, als Jutjats i
Tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir en relació amb el contracte, amb renúncia expressa al
seu propi fur.
e) L'empresa, de conformitat amb l'article 64.2 del TRLCSP, i assabentada de les condicions i requisits que s'exigeixen
al PCAP i al PPT per a poder ser adjudicatària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, i declara que el personal, comandaments i els mitjans tècnics i/o materials que
s'adscriuen a l'execució del contracte especificats al Sobre B (i) són suficients per a l'execució del contracte i (ii) es
mantindran durant tota la durada del contracte, en cas de resultar adjudicatària.
f) L'empresa declara que els següents documents i/o dades corresponents als apartats de personalitat i solvència tenen
caràcter confidencial: (en cas que no hi hagi dades o documents que hagin de ser considerats confidencials, no és
necessari indicar res)
…………………………
………………………...
g) L'empresa compleix amb la normativa laboral, mediambiental i de prevenció de riscos laborals. En concret, els
materials específics emprats en la producció i aquesta mateixa producció, feta de forma directa o mitjançant
subcontractació, s'han realitzat respectant els drets bàsics en el treball, recollits a la Declaració de l'Organització
Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals i amb una política compromesa de gestió, quant al
medi ambient i a la prevenció de riscos laborals, especialment quant a la formació del personal i a l’existència d’un pla
de prevenció.
h) En el cas d'estar inscrita al RELI o al ROLECE, l'empresa declara que les dades i documents inscrits no han estat
modificats i són plenament vigents.
i) L'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal.
j) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
k) L'empresa autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o
documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.

l) L'empresa coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta licitació.
m) Com a signant d'aquesta declaració, la persona representant té capacitat suficient, en la representació amb
la qual actua, per a comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar,
inclosa l'oferta econòmica.

Lloc, data i signatura

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 2 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
TÍTOL DE
L´EXPEDIENT:

SUBMINISTRAMENT D'ALTRES MATERIALS FUNGIBLES PER A CIRURGIA CARDÍACA.

NÚMERO
D´EXPEDIENT:

16/0105

DURACIÓ EN MESOS
:

24

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

DADES DEL SIGNANT

EMPRESA:

NOM I COGNOMS

MAIL

TELÈFON

CÀRREC

DATA

% IVA OFERTAT

BASE
IMPOSABLE
UNITARIA
OFERTADA
2 DECIMALS
(***)

ARTICLE

BASE
IMPOSABLE
MÁXIMA DE
LICITACIÓ
TOTAL (**)

LOT

QUANTITAT

BASE
IMPOSABLE
MÀXIMA DE
LICITACIÓ
UNITÀRIA(**)
(***)

TIPUS IVA

SIGNATURA I SEGELL

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

1

1

Capçal per a bomba centrífuga. Encebat 32ml, flux 010l/min, superfície 190cm2. Compatible amb bomba
centrífuga Rotaflow RF 32. Un sol ús.

123604

UND

14

130,00 21%

1.820,00

0,00

2

2

Sensor de PVC per a control nivell mínim d'oxigenador.
Compatible amb bomba centrífuga per a CEC Maquet HL
40.

23027

UND

200

2,61 21%

522,00

0,00

3

3

Sonda de temperatura per oxigenador, connexió tipus
baioneta metàl.lica de diàmetre 6,5mm, terminal YSI.
Compatible amb oxigenadors de la sèrie 400

160560

UND

10

460,00 21%

4.600,00

0,00

4

4

107616

UND

4

145,00 21%

580,00

0,00

5

5 al 7

702,50

0,00

5

5

Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 1/2", grossor 3/32". Rotllo
d'aprox. 25m.Tygon o equivalent

11063

M

100

2,81 21%

281,00

0,00

5

6

Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 1/4", grossor 1/16". Rotllo
d'aprox. 25m. Tygon o equivalent

11054

M

50

2,81 21%

140,50

0,00

5

7

Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 3/8", grossor 3/32". Rotllo
d'aprox. 25m. Tygon o equivalent

11058

M

100

2,81 21%

281,00

0,00

6

8

122945

UND

10

791,67 21%

7.916,70

0,00

7

9 al 10

5.988,00

0,00

Sonda de temperatura per oxigenador, connexió tipus
baioneta metàl.lica, terminal YSI. Compatible amb
oxigenadors SORIN.
Tubs per a C.E.C. de PVC, diferents D.E. i diferents
grossors. Rotllos d'aprox. 25m. Tygon o equivalent

Dispositiu per anastomosi mecànica, amb implant d'acer
inox. de Ø 4,65 mm. Estèril. Un sol ús.
Lot 7

CODI HCB

UNITAT DE
MESURA
LICITADA (***)

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR
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REFERÈNCIA ARTICLE
LICITADOR

BASE IMPOSABLE
TOTAL OFERTADA
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% IVA OFERTAT

TIPUS IVA

BASE
IMPOSABLE
UNITARIA
OFERTADA
2 DECIMALS
(***)

ARTICLE

BASE
IMPOSABLE
MÁXIMA DE
LICITACIÓ
TOTAL (**)

LOT

QUANTITAT

BASE
IMPOSABLE
MÀXIMA DE
LICITACIÓ
UNITÀRIA(**)
(***)

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

7

9

Kit per inserció femoral percutània arterial, compost de:
guia de 0,038" x 100cm, dilatadors 8-18Fr, xeringa 10ml,
agulla 18G i bisturí n.11. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

169463

KIT

40

49,90 21%

1.996,00

0,00

7

10

Kit per inserció femoral percutània venosa, compost de:
guia de 0,038" x 180cm, dilatadors 8-18Fr, xeringa 10ml,
agulla 18G i bisturí n.11. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

144577

KIT

80

49,90 21%

3.992,00

0,00

8

11 al 14

Lot 8

44.948,84

0,00

8

11

Kit de dos dispositius de nuat, amb rebló i disparador. Eix
de 31cm, diametre 5mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

8

12

8

13

8

14

9

15

10

16

11

17 al 18

11

17

Kit de dos dispositius de nuat, amb rebló, disparador i 12
llaços. Eix de 14cm, diametre 4mm. Estèril. Un sol ús.
Sense làtex.
Rebló per sutura en cadena, de titani, no absorbible.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Rebló per sutura individual, de titani, no absorbible. Estèril.
Un sol ús. Sense làtex.
Oxigenador de membrana de fibra buida, superfície 1,9
m2, flux de sang 0,5-7 l / min, volum d'encebat 275ml,
amb reservori venós rígid de capacitat aprox. 4L.
Biocompatible. Estèril. Un sol ús.Per a adults amb una
superfície corporal superior a 1,9 m2
Línia de diàlisi per a C.E.C., de PVC, calibre 3/8" x 1/16",
connectors 3/8" x 3/8" luer-lock i taps protectors. Estèril.
Un sol ús.Segons disseny HCB
Lot 11

Set de cirurgia cardíaca extracorpòria compost per:
oxigenador de membrana 8L, superfície 1,4m2, flux de
sang 0,5-6l-min, volum d'encebament entre 180-190ml
amb reservori venós rígid d'aprox. 4,5L. Biocompatible.
Estèril.El set inclou: línia de circulació extracorpòria de 1/2"
x 3/8" (a mida) amb filtre arterial estàndard, connector de
1/2" de plàstic transparent, connector recte de 3/8" de
plàstic transparent, sense connexió, set d'infusió per
cardioplegia cristaloide/hemàtica amb intercanviador de
calor, reservori extern de 30ml, atrapa bombolles amb
filtre, port de control de temperatura, tubs i connexions per
tipus de cardioplegia. Biocompatible. Estèril. Un sol ús.
Sense làtex. Bomba per circulació extracorpòria en règim
de cessió mínim 2 unitats. Set associat a un sistema
informàtic que permet la monitorització contínua i
visualització en temps real de paràmetres crítics del
pacient.

CODI HCB

UNITAT DE
MESURA
LICITADA (***)

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR

REFERÈNCIA ARTICLE
LICITADOR

BASE IMPOSABLE
TOTAL OFERTADA

160860

KIT

68

160,15 10%

10.890,20

0,00

164518

KIT

4

611,76 10%

2.447,04

0,00

161752

UND

120

225,80 10%

27.096,00

0,00

161751

UND

120

37,63 10%

4.515,60

0,00

172

UND

18

236,11 21%

4.249,98

0,00

109212

UND

80

5,89 21%

471,20

0,00

317.500,00

0,00

301.000,00

0,00

168090

KIT

700

430,00 21%
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% IVA OFERTAT

TIPUS IVA

BASE
IMPOSABLE
UNITARIA
OFERTADA
2 DECIMALS
(***)

ARTICLE

BASE
IMPOSABLE
MÁXIMA DE
LICITACIÓ
TOTAL (**)

LOT

QUANTITAT

BASE
IMPOSABLE
MÀXIMA DE
LICITACIÓ
UNITÀRIA(**)
(***)

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

11

18

Capçal per a bomba centrífuga. Encebat 32ml, flux 010l/min, superfície 190cm2. Compatible amb bomba
centrífuga. Un sol ús.Bomba en règim de cessió.

169535

UND

100

165,00 21%

16.500,00

0,00

12

19

Cànula venosa cava-atrial, calibre 29Fr, llargària aprox.
38,1cm, cos anillat, orificis distals i proximals, marques de
profunditat, amb connexió de 1/2" sense venteo. Estèril.
Un sol ús. Sense làtex.

163699

UND

80

21,85 21%

1.748,00

0,00

13

20

Cànules venoses femorals de PU, diferents calibres, llarg
apx. 69,9-76,2cm, puntes 55-60cm, reforçades, rectes,
amb orificis laterals de drenatge, marques de profunditat,
connector de 3/8 " s/venteo, amb introductor. Estèrils. Un
sol ús. Sense làtex.

UND

40

207 21%

8.280,00

0,00

14

21

Cànula de perfusió de cardioplegia anterògrada per arrel
aòrtica per a miniesternotomies, de plàstic, calibre 7Fr,
llargària aprox. 31cm, amb agulla introductora; connexió
luer femella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND

80

43,00 21%

3.440,00

0,00

15

22 al 24

14.917,20

0,00

15

22

15

23

15

24

16

25

17

18

Lot 15
Cànula d'aspiració ventricular de PVC, calibre 20Fr,
llargària aprox. 30,5cm, punta en molla d'acer inox, unida a
un tub flexible amb connector de 1/4 ". Estèril. Un sol ús.
Sense làtex.
Cànula d'aspiració ventricular de silicona, calibre 20Fr,
llargària aprox. 40,6cm, punta roma oberta i orificis laterals;
amb introductor guia i connector de 1/4". Estèril. Un sol ús.
Sense làtex.
Cànula d'aspiració ventricular de silicona, calibre 18Fr,
llargària aprox. 38cm, punta roma oberta i orificis laterals;
amb introductor guia i connector de 1/4". Estèril. Un sol ús.
Sense làtex.

CODI HCB

UNITAT DE
MESURA
LICITADA (***)

144573

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR

REFERÈNCIA ARTICLE
LICITADOR

BASE IMPOSABLE
TOTAL OFERTADA

160496

UND

640

15,63 21%

10.003,20

0,00

165505

UND

80

11,70 21%

936,00

0,00

10986

UND

340

11,70 21%

3.978,00

0,00

Cànules arterials iugulars de poliuretà, diferents calibres,
llargària aprox. 31,8cm, reforçades, connector de 3/8",
introductor de PVC punta cònica, anell de sutura radiopac.
Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.

UND

120

230 21%

27.600,00

0,00

26

Cànules mamàries d'acer inox., punta arrodonida de
diferents diàmetres i diferents llargàries, amb connexió luer
femella. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.

UND

1.120

13,72 21%

15.366,40

0,00

27

Cànula apical per assistència ventricular, de silicona, punta
angulada amb anell de sutura, de Ø12mm x llargària
aprox. 30cm, amb guia de reforç. Estèril. Un sol ús. Sense
làtex.

UND

12

3.000,00 10%

36.000,00

0,00

496.650,82

0,00

TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT

157552
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BASE
IMPOSABLE
MÁXIMA DE
LICITACIÓ
TOTAL (**)

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR

REFERÈNCIA ARTICLE
LICITADOR

BASE
IMPOSABLE
UNITARIA
OFERTADA
2 DECIMALS
(***)

% IVA OFERTAT

BASE
IMPOSABLE
MÀXIMA DE
LICITACIÓ
UNITÀRIA(**)
(***)

TIPUS IVA

CODI HCB

QUANTITAT

ARTICLE

LOT

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

UNITAT DE
MESURA
LICITADA (***)

BASE IMPOSABLE
TOTAL OFERTADA

La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes.
El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de compres_secretaria@clinic.ub.es o al telèfon 932275629, per sol·licitar
un fitxer corregit o aclaracions.

Presentació obligatòria d'aquest Annex en paper i fitxer excel no protegit i sense modificar el format establert en Pen Drive al sobre d' oferta econòmica.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, dacord amb l'establert a l'apartat 1.C! del Quadre de
Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
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ANNEX 3. Caràtules dels sobres

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL
Exp.
Licitació:
Nombre total de lots als quals es licita10:
Identificació dels lot/s als quals es licita11:
DADES DEL LICITADOR:
Datos del licitador

Nom i cognoms / denominació social:
Nombre y apellidos / denominación social

Departament (en el seu cas):
Departamento (en su caso)

N.I.F./C.I.F.:
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA:
Datos de la persona representante de la empresa licitadora:

Nom i cognoms:

Càrrec:

Nombre y apellidos

Cargo

Domicili del licitador
(incloent Codi Postal):
Domicilio del licitador
(incluyendo Código Postal)

Telèfon directe:

Telèfon Mòbil:

Teléfono directo

Teléfono móvil

Fax directe:

Correu Electrònic:

Fax directo

Correo Electrónico

10
11

Indicar el nombre total (la quantitat total) de lots als quals es licita.
Identificar tots els lots als quals es licita, indicant el seu número de lot.

.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓ SOTMESA A
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
Exp.
Licitació:
Nº de lot/s al/s que es licita12:
DADES DEL LICITADOR:
Datos del licitador

Nom i cognoms / denominació social:
Nombre y apellidos / denominación social

Departament (en el seu cas):
Departamento (en su caso)

N.I.F./C.I.F.:
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA:
Datos de la persona representante de la empresa licitadora:

Nom i cognoms:

Càrrec:

Nombre y apellidos

Cargo

Domicili del licitador
(incloent Codi Postal):
Domicilio del licitador
(incluyendo Código Postal)

Telèfon directe:

Telèfon Mòbil:

Teléfono directo

Teléfono móvil

Fax directe:
Fax directo:

Correu Electrònic:

12

Correo Electrónico

Identificar el lot al qual es licita amb aquest Sobre B, indicant el número de lot.

SOBRE C: DOCUMENTACIÓ SOTMESA A
CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
Exp.
Licitació:
Nº de lot/s al/s que es licita13:
DADES DEL LICITADOR:
Datos del licitador

Nom i cognoms / denominació social:
Nombre y apellidos / denominación social

Departament (en el seu cas):
Departamento (en su caso)

N.I.F./C.I.F.:
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA:
Datos de la persona representante de la empresa licitadora:

Nom i cognoms:

Càrrec:

Nombre y apellidos

Cargo

Domicili del licitador
(incloent Codi Postal):
Domicilio del licitador
(incluyendo Código Postal)

Telèfon directe:

Telèfon Mòbil:

Teléfono directo

Teléfono móvil

Fax directe

13

Fax directo:

Correu Electrònic:
Correo Electrónico

Identificar el lot al qual es licita amb aquest Sobre C, indicant el número de lot.

ANNEX 4
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOTS 1,2,3,4,5,6 i 7

1. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 100

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta segons una escala inversament proporcional al preu
de l'oferta, de tal manera que l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació màxima
d'aquest criteri i dividit pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la
mateixa.

5

ANNEX 7
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 8
1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS
40

Valoració funcional del producte i, si procedeix, equipament associat
Facilitat d’implant: es valorarà la capacitat dels reblons per accedir a diferents
plans quirúrgics segons la localització de la lesió valvular, en procediments
mínimament invasius. Fins a 25 punts
Mecanisme d’atrapament del fil de sutura: es valorarà que el sistema
d’atrapament del fil requereixi el mínim d’accions per finalitzar la sutura amb la
màxima eficiència . Fins a 15 punts.

LLINDAR MÍNIM: 23 Punts. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no es
seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 60

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta per lot, segons una escala inversament proporcional
al preu de l'oferta, de tal manera que l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació
màxima d'aquest criteri i dividit pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total
de la mateixa. Fins 60 punts.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 9

1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS 40
Valoració funcional del producte i, si procedeix, equipament associat
Rendiment i eficàcia de l’intercanviador tèrmic: es valorarà la capacitat real
d’oxigenació i la rapidesa per assolir la temperatura que es demana, de la manera
mes eficient possible. Fins a 15 punts
Volum de l’encebat del sistema: es valorarà la capacitat per encebar el sistema
mantenint en un nivell baix la dilució que se li provocarà al pacient . Fins 15 punts.
Maneig i facilitat d’us: es valorarà que el muntatge i posada en funcionament dels
oxigenadors sigui el més ràpid possible. Fins a 10 punts.

LLINDAR MÍNIM: 23 PUNTS. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no
es seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 60
Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta aplicable al lot. Aquest apartat es valorarà
segons una escala inversament proporcional al preu de l'oferta, de tal manera que
l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació màxima d'aquest criteri i dividit
pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la mateixa.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 10

1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS 40
Valoració funcional del producte i, si procedeix, equipament associat

Facilitat de connexió: es valorarà que la connexió de les línies sigui el més ràpida
possible, i també es valorarà la seguretat del tub de connexió al sistema de diàlisi.
Fins a 20 punts.
Estanquitat: es valorarà la capacitat de la connexió per mantenir l’estanquitat del
circuit.Fins 20 punts.
LLINDAR MÍNIM: 23 Punts. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no es
seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 60

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta descomptats abonaments o descomptes aplicables
al lot. Aquest apartat es valorarà segons una escala inversament proporcional al preu de
l'oferta, de tal manera que l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació màxima
d'aquest criteri i dividit pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la
mateixa.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 11
1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS 50

Valoració funcional del producte i equipament associat
Qualitat i característiques tècniques del sistema de monitoratge continu: es
valorarà la capacitat per fer el seguiment de paràmetres del pacient durant les
intervencions, en relació al tipus de paràmetres i com mostra els resultats . Fins a
13 punts.
Adaptabilitat: es valorarà la flexibilitat de l’equipament per integrar-se en el
sistema, la capacitat de modificar i ampliar el sistema i la capacitat d’aprofitament
de les unitats de control existents. Fins a 13 punts.
Maneig i facilitat d’us: es valorarà que el muntatge i posada en funcionament dels
articles que composen el pack siguin el més ràpid possible, de manera
proporcional. Fins a 13 punts.
Presentació: Es valorarà la presentació del producte: :mides i facilitat de
manipulació, envasat, , facilitat d’obertura i que les característiques tècniques i la
retolació de caducitat siguin llegibles. Fins a 11 punts.

LLINDAR MÍNIM: 23 PUNTS. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no
es seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 50

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador aplicable al lot. Aquest apartat es valorarà segons una
escala inversament proporcional al preu de l'oferta, de tal manera que l'import de la més
econòmica multiplicat per la puntuació màxima d'aquest criteri i dividit pel preu de l'oferta
objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la mateixa.
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ANNEX 7
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOTS 12 a 17

1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS 40

Valoració funcional del producte
Facilitat del drenatge: es valorarà que la part distal de la cànula afavoreixi el
drenatge,tenint en compte la localització i mida dels forats de drenatge. Fins a 13
punts.
Seguretat: es valorarà que la punta de la cànula sigui el menys agressiva possible
en entrar en contacte amb el pacient Fins a 13 punts.
Navegavilitat: es valorarà la capacitat de la cànula per progressar en els vasos a
tractar.Fins 10 punts
Adaptabilitat: es valorarà que la gamma de calibres tingui un ample ventall de
diàmetres per adaptar-se a les característiques de cada pacient. Fins a 4 punts.

LLINDAR MÍNIM: 23 PUNTS. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no
es seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 60

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta descomptats abonaments o descomptes aplicable al
lot. Aquest apartat es valorarà segons una escala inversament proporcional al preu de l'oferta,
de tal manera que l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació màxima d'aquest
criteri i dividit pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la mateixa.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LOT 18

1. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
MÁXIM PUNTS 50

Valoració funcional del producte

Facilitat del drenatge: es valorarà que la part distal de la cànula afavoreixi el
drenatge,tenint en compte la localització i mida dels forats de drenatge. Fins a 13
punts.
Seguretat: es valorarà que la punta de la cànula sigui el menys agressiva possible
en entrar en contacte amb el pacient Fins a 13 punts.
Facilitat d’us: es valorarà la capacitat de fixació de les cànules a la paret
ventricular sense produir lesions. Fins a 12 punts.
Adaptabilitat: es valorarà la capacitat d’adaptació de les cànules als diferents tipus
d’assistències ventriculars del mercat. Fins a 12 punts.

LLINDAR MÍNIM: 23 PUNTS. En cas de que alguna oferta no arribi a aquesta puntuació, ja no
es seguirà valorant en les següents fases de valoració.
2.VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
MÁXIM PUNTS 50

Preu. Es valorarà l'oferta del licitador neta descomptats abonaments o descomptes aplicable al
lot. Aquest apartat es valorarà segons una escala inversament proporcional al preu de l'oferta,
de tal manera que l'import de la més econòmica multiplicat per la puntuació màxima d'aquest
criteri i dividit pel preu de l'oferta objecte, ens proporcionarà la puntuació total de la mateixa.
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