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I. DISPOSICIONS GENERALS

CLÀUSULA 1.- OBJECTE, FINALITATS DE L’ACORD MARC I RÈGIM JURIDIC.
1.1. L’objecte d’aquest Plec és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació,
per part de IDIAP de l’acord marc per a l’homologació de proveïdors dels serveis
d’assessorament estadístic i metodològic en projectes de recerca.
A través d’aquest procediment, L’IDIAP homologarà a aquelles empreses/empresaris
que complint amb els requisits establerts en aquest procediment puguin prestar els
serveis esmentats.
1.2 L’objecte de la present licitació es l’adjudicació, per part de IDIAP, d’un acord marc
per a la posterior contractació dels serveis esmentats, de conformitat amb l’establert
en el present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT) i als
contractes basats en l’acord marc.
L’IDIAP contractarà els serveis que siguin necessaris, essent el valor estimat previst
un import global i màxim, però en cap cas un import obligat a consumir per l'IDIAP.
1.3 Els empresaris seleccionats hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre
les prestacions que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels
mitjans adequats i suficients per poder cobrir cadascuna de les necessitats de IDIAP
per a l’execució de cada contracte basat en l’acord marc.
1.4 Per l’execució d’aquests treballs es seleccionarà a un màxim de:


Sis-set (6-7) empresaris, que complint amb els requisits establerts en
aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents a cada lot,
en les condicions previstes per l’IDIAP.

Les condicions d’execució es concretaran de conformitat al que s’estableix al present
Plec, al PPT i als contractes basats.
IDIAP no assegura l’adjudicació d’un determinat número de contractes basats. En el
cas de que així ho necessiti l’IDIAP, podrà adjudicar la prestació de determinats
serveis als proveïdors que hagin estat seleccionats. La participació en aquest
procediment i l’adjudicació de l’acord marc no assegura ni garanteix a favor d’aquell
proveïdor seleccionat la subscripció de cap contracte basat al seu favor, sense que
aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.
Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap empresa que
hagi estat homologada a ser compensada, rescabalada o indemnitzada.
1.5 El destinatari dels serveis objecte del present acord marc és la pròpia IDIAP, que
els encarregarà, quan els requereixi, a alguns dels empresaris seleccionats de
conformitat amb el procediment que s’estableix al present Plec.
IDIAP adjudicarà els contractes basats seguint el procediment establert a la clàusula
22 del present Plec.

1.6 L’acord marc té les següents finalitats:

-

-

-

Determinar els serveis que podrà contractar IDIAP a l’emparament del
present Acord marc.
Seleccionar a un màxim d’empreses/empresaris, concretades en el punt
anterior, que podran realitzar els serveis objecte del present Acord marc.
Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques
relatives als empresaris adjudicataris que realitzaran les prestacions que
són objecte d’aquest acord marc.
Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors
contractes de serveis a través de la contractació basada en el present
acord marc.
Limitació acord marc: El present acord marc ho és exclusivament per
adjudicar contractes basats els valors estimats dels quals no superin els
imports indicats en el present procediment. Per tant, IDIAP contractarà
pel procediment que correspongui aquells serveis que superin els
esmentats imports.

1.7 L’acord marc s’ajustarà al contingut del present plec, les clàusules del qual es
consideraran part integrant del respectiu contracte.
1.8 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la
present licitació, sense cap excepció o reserva.
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la
cosa pactada, no eximirà a l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-los.
1.9 La interpretació de l’acord marc i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte en primer lloc el Plec de Clàusules Particulars i el de prescripcions
tècniques. En cas de discordança entre el que preveu el Plec i el contracte tipus,
prevaldrà el que s’indica al plec de condicions i PPT.
En el supòsit que el present plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància
prevaldrà la versió en llengua catalana.
1.10 L’IDIAP està subjecte a les disposicions del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractació no harmonitzada
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són
aplicables.
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà
d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de
la LCSP.
1.11 L’acord marc que es formalitzi té la consideració de contracte privat i queda
subjecte, en quant als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec,
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pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i
mercantil aplicable.
1.12 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació,
adjudicació i modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que
dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es
sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció
del present contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
CLÀUSULA 2.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC I PREU DEL
CONTRACTE BASAT
2.1. El valor màxim estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts
a l’article 101 de la LCSP, s’ha calculat de forma estimativa tenint en compte la
despesa que potencialment es podria generar durant tota la possible durada de l’Acord
marc, tenint en compte el total de contractes previstos durant la seva vigència,
incloent-hi qualsevol forma d’opció eventual i possibles pròrrogues.
2.2 El pressupost de licitació màxim previst especificat en el quadre de
característiques és sense IVA i inclou tots els factors de valoració i les despeses que,
segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de
l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus i qualsevol altra despesa
necessària per a prestar el servei (transport, permisos i llicències, materials, etc.).
2.3 No obstant, els imports globals del pressupost del present acord marc i del
pressupost està constituït a partir d’una demanda anual estimada i de diversos preus
unitaris (preu / hora) aplicables. Per tant, la xifra global de expressada més amunt és
només l’import màxim que l’òrgan de contractació podrà emprar en total durant el
termini de vigència de l’acord marc. Ara bé, només es facturaran els imports
efectivament incorreguts en l’execució dels contractes derivats que siguin encarregats
a cada empresari seleccionat, sense que hi hagi obligació per part de l’òrgan de
contractació d’esgotar cap import fins el pressupost bàsic de licitació indicat més
amunt, ni de contractar cap import mínim concret amb cadascun dels empresaris
seleccionats.
2.4.Els preus unitaris màxims s’expressen en el quadre de característiques d’aquest
plec, i expressen el preu unitari màxim amb IVA exclòs.
2.5.Els licitadors podran millorar a la baixa els preus unitaris que s’ha expressat en el
punt anterior mitjançant el model d’oferta econòmica que figura en l’annex 3 d’aquest
Plec. Les ofertes seran valorades conforme s’especifica en els criteris d’adjudicació que
consten en l’annex 2 d’aquest Plec per tal de ser escollit –si s’escau- com a empresari
seleccionat. En l’oferta que cada licitador faci a través del model de l’annex 3 d’aquest
PLEC caldrà desglossar adequadament cada preu en la seva base imposable i l’IVA
corresponent.
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2.6.L’oferta que cada licitador faci en relació amb els preus unitaris assenyalats
anteriorment servirà per valorar-lo per a optar a ser empresari seleccionat. No obstant
i, posteriorment, per als licitadors que siguin seleccionats, les seves respectives
ofertes fetes per a ser empresaris seleccionats de l’acord marc també actuaran com a
límit per als preus que ofereixin en cada contracte derivat que es liciti. És a dir, en la
seva proposta per a ser adjudicatari d’un contracte derivat, cada empresari seleccionat
no podrà oferir un preu/hora més elevat que aquell preu de referència que hagués
ofert en la seva proposta per a esdevenir empresari seleccionat.
2.7.Quedaran excloses les ofertes per a ser empresari seleccionat quan continguin
qualsevol import que excedeixi els respectius preus unitaris màxims expressats a
l’apartat 2.4 anterior.
2.8.En cas de resultar empresari seleccionat, els preus oferts en aquest procediment –
i que actuaran de límit per a qualsevol contracte derivat, com s’ha assenyalat en el
punt 2.7 anterior- es mantindran durant tota la vigència del contracte.
CLÀUSULA 3.- DURADA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS
3.1. Durada de l'acord marc.
L’Acord marc tindrà la durada especificada al quadre de característiques, a comptar
des de la data de de formalització dels contractes de selecció amb tots els empresaris
seleccionats.
L’acord marc es podrà prorrogar, per acord exprés de IDIAP, d'acord amb el que
s'estipuli al quadre de característiques. La pròrroga serà acordada per l’òrgan de
contractació de l’IDIAP i serà obligatòria pels adjudicataris. Amb aquesta finalitat,
IDIAP comunicarà als empresaris seleccionats la pròrroga de l’acord marc amb 30
dies d’antelació a la data de finalització del termini inicial de vigència de l’acord marc.
La pròrroga es comunicarà per IDIAP per escrit i els empresaris seleccionats hauran
d’acreditar el manteniment dels requisits de capacitat i solvència requerits en el
moment de la licitació. Aquells empresaris seleccionats que no ho acreditin, no
podran beneficiar-se de la pròrroga.
Si l’acord marc no es pogués prorrogar amb algun dels empresaris seleccionats
inicialment integrants de l’acord marc, el mateix seguirà vigent amb la resta de els
empresaris seleccionats que formalitzessin la pròrroga.
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots
els efectes en el moment en que el que s’esgoti l’import previst com a valor màxim
estimat.
La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del
valor estimat o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència
dels contractes basats en l’acord marc, sempre i quan aquests contractes basats
s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc.
3.2. Durada dels contractes basats
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Es podran adjudicar contractes basats en l’acord marc al llarg de tota la vigència del
mateix.
La durada dels contractes basats en el present acord marc serà independent de la
durada de l’acord marc i es regirà per allò establert al contracte basat respecte de la
seva duració.
Les estipulacions de l’acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin
en base a aquest.
CLÀUSULA
4.EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ,
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC, DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ
ALS LICITADORS, NOMBRE MÀXIM D’EMPRESES QUE ES PODRAN
SELECCIONAR I RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
L’adjudicació de l’acord marc es realitzarà pel procediment obert, d'acord amb el que
es recull al quadre de característiques i amb el que es disposa en el present Plec.
NOMBRE
MÀXIM
D’EMPRESARIS
SELECCIONATS
QUE
ES
PODRAN
SELECCIONAR PER A L’ACORD MARC: L’adjudicació de l’acord marc es realitzarà,
sempre que així pugui ser, a un màxim sis o set empresaris seleccionats per cada lot,
els quals hagin estat, per ordre, les que presentin les ofertes amb una millor relació
qualitat-preu en el seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec.
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La formalització d’aquest contracte
és necessària per al compliment i realització dels fins institucionals de l’IDIAP. En
particular, les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest contracte estan
directament vinculades al desenvolupament de l’activitat de l’IDIAP. Per aquest fet i
per tal d’assegurar la prestació de serveis indicada, IDIAP ha de fixar les bases per
homologar a una sèrie d’empresaris seleccionats experts en la matèria que puguin
prestar aquests serveis
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la
publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran obtenir la documentació que
regeix la present licitació (Plec de Contractació) a través del Perfil de Contractant de
IDIAP, el qual està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol.
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació proporcionarà a
tots els interessats, 6 dies abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la
informació addicional relativa als Plecs i resta de documentació complementària que
aquests sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys 6 dies abans del transcurs
del termini de presentació d’ofertes.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Es designa com a responsable de l’acord marc i
dels contractes basats
al responsable de l’Àrea Científica de l’IDIAP, a qui
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada,
dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin.
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Les decisions i instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran
obligatòries pel contractista.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el
responsable del contracte de IDIAP, o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin
comentar els aspectes relacionats amb l’execució del contracte.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’IDIAP,
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE
ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC

ELS

EMPRESARIS

SELECCIONATS

CLÀUSULA 6.- APTITUD PER CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
REQUERIDA.
6.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:



Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.

D'acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de
contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la
persona incursa en una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada
per sentencia ferma per algun dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la
LCSP, acrediti el pagament o compromís de pagament de les multes i
indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de les quals
derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades
responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció
de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la
comissió de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs
l'acollir-se al programa de clemència en matèria de falsejament de la
competència.




Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en el quadre de
característiques d’aquest Plec; i
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització,
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder
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participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les
empreses licitadores
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar 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.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de la perfecció del contracte.
6.2 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 mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
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.
6.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han
de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
6.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la
seva extinció.
6.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.

8

6.6. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació,
poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació
no falseja la competència.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte de l’Acord Marc.
6.7. Condicions mínimes de solvència i acreditació de la mateixa
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen en l’annex 4 d’aquest Plec, bé a través dels mitjans d’acreditació que es
relacionen en el mateix, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a
aquesta solvència, que s’assenyala en l’annex, si s'escau.
En tots els casos, la solvència acreditada ha de ser vinculada a l’objecte de la licitació i
proporcional al mateix.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de
contractació consideri apropiat.
Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en el quadre de
característiques.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin
amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits
de selecció qualitativa que figurin en aquests.
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En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats a l'annex 4 d'aquest Plec. Per tal de determinar la solvència de
la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
6.8. L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica
o professional i de solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà
d’acreditar-se pels mitjans indicats quan sigui requerit per l’òrgan de contractació.
En qualsevol cas, l’IDIAP podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una
part dels documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti
necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix.
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de
l’adjudicació, i en tot cas en el moment en que sigui requerit per l’IDIAP els requisits
de capacitat, solvència i aptitud per contractar establerts en el present Plec.
Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres
comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres
empreses estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència
tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la unió temporal
les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.
7.9. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per garantir que la
participació a la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte, o haguessin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del
procediment de contractació, no falsegin la competència. En tot cas, s’observaran les
regles previstes a l’article 70 de la LCSP.
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris
del contracte ho haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la
seva participació, aportant la corresponent declaració responsable dins del sobre núm.
1
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
7.1 Presentació de documentació i de proposicions
I. Les empreses licitadores han de presentar els sobres que s’indiquen a
continuació, marcats amb els números 1, 2, si s’escau, i 3, el contingut dels quals
s'estableix en la clàusula 9. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu
contingut.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
En el supòsit que l'objecte del contracte es constitueixi en diferents lots, els
licitadors, llevat que en el quadre de característiques estableixi el contrari, podran
presentar proposició a tots els lots o bé als lots que considerin oportú. Quan hagi
de presentar-se oferta a tots els lots, s’exclourà tota l'oferta d'aquells licitadors
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que solament concorrin a una part de l'objecte del contracte; i quan no sigui
obligatori presentar oferta a tots els lots, s’exclourà únicament l'oferta referent al
lot al que no es concorre a la seva totalitat, si així s’ha establert al Plec de
prescripcions tècniques. A part de lots, l'òrgan de contractació també podrà
determinar altres subdivisions amb els mateixos efectes que els dels lots.
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II. Tramitació electrònica de l'expedient (Sobre Digital 2.0)
1. Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació de forma
electrònica.
Les ofertes s’hauran de presentar mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d'inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que les que designin en el seu DEUC o en la declaració acreditativa del
compliment dels requisits previs, per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 9.1 d'aquest Plec.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès,
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada,
abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es requereix paraula clau,
atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà,
en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir
en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells),
ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre
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Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves
paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat1 que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu
cas, de la constitució de la Mesa i/o de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i
l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina
de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres
es/index.xhtml
2. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de
la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer
en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de
24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte
de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot
produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de
l’oferta.
En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius
(ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de
no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar
la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

1

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la
Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada,
les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats (qualsevol sobre) en suport físic electrònic, que serà
sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest
sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.
Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres
es/index.xhtml
5. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
6. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els Plecs i altre documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
12 dies naturals abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.
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Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els Plecs o la
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de
contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol).
7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec, així
com del Plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la Mesa i/o a
l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la noadmissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol
9. En el cas que les ofertes es presentin en format paper, aquestes es lliuraran a les
dependències de l’IDIAP fins al dia i hora que s'indiqui a l’anunci de licitació i a
l’apartat corresponent del Quadre de característiques del present Plec, o enviar per
correu ordinari dins del termini d’admissió.
10. En cas que les ofertes es trametin per correu ordinari dins del termini atorgat a
l’efecte, les empreses hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la
tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i
anunciar-les a l’IDIAP mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat
haurà de rebre, com a màxim, el mateix dia de la finalització del termini de
presentació de les ofertes. La comunicació a l’IDIAP per correu electrònic només serà
vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del
contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fidedignament el remitent i el
destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa. En
qualsevol cas, si després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de les ofertes no s’hagués rebut a la seu de l’IDIAP la proposició enviada
per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
11. Les ofertes presentades fora del termini establert no seran admeses en cap
concepte ni en cap circumstància.
13. Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de quatre (4) mesos a comptar a
partir de la data de finalització per a la presentació de les ofertes. Aquest termini
resulta imprescindible per determinats serveis a fi de valorar adequadament les
ofertes que es presentin, les quals versen sobre un àmbit indeterminat de prestacions
possibles. Transcorregut el termini mencionat sense que l’òrgan de contractació hagi
acordat l'adjudicació de l’acord marc o la resolució del procediment en un altre sentit,
es tindrà dret a retirar la seva proposició, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a
l’IDIAP. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador
a tots els efectes previstos en aquest Plec.
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14. No es pot presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure proposicions en
participació conjunta amb altres empreses si ja s’ha fet individualment, ni figurar en
més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció de la prohibició a què es fa referència
en aquest paràgraf dóna lloc a la inadmissió de totes les proposicions presentades.

CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS
DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS
I. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que
en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions
diferents de les relatives als elements essencials, això és, els Plecs i les ofertes,
deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per
exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements
de la comunicació.
II. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics
a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC o en la
declaració acreditativa del compliment dels requisits previs, d’acord amb el que
s’indica en la clàusula novena d’aquest Plec. Un cop rebuts el/s correu/s
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de
l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
III. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació,
les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de
subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de
subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a
disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
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accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del
licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per
un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de
proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que
faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donarse d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit (a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una “guia
del licitador”)
IV. Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de
la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC/ declaració acreditativa
del compliment dels requisits previs i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de
confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com
a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
SOBRE 1
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Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs: “ACORD MARC
SERVEIS D’ASSESSORAMENT ESTADÍSTIC A L'IDIAP”
La documentació que s’ha d’incloure al Sobre núm. 1 serà la que s’indica al
quadre de característiques
a) Document europeu únic de contractació (DEUC), per a contractes de
valor estimat superior a 100.000 €
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), el qual s’adjunta al present Plec, mitjançant el qual declaren
el següent:





Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest Plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec i que
es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com
les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon
mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest Plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta a
aquest Plec, o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del
qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació,
emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació.
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se
en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte.
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la
intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el
DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la
solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència
diferents per a cada lot, també s'haurà de presentar un DEUC per a cada lot o
grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació,
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que
no figuri en aquestes bases.
Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de
maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935
528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca ), o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a
indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que
no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en
el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits
en aquest Plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver
presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per
al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora
que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.
b) Declaració acreditativa del compliment de requisits previs, per a
contractes de valor estimat inferior a 100.000 €

D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, en els procediments simplificats, el DEUC
podrà ser substituït per la declaració responsable del signant respecte a tenir la
representació de la societat que presenta l’oferta; a tenir la solvència econòmica,
financera i tècnica adequada o, si s’escau, la classificació corresponent; a
disposar de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; a no estar incurs
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en prohibició de contractar-ne alguna; i s’ha de pronunciar sobre l’existència del
compromís a què es refereix l’article 75.2. A aquests efectes, s’adjunta com
annex 1 el model de declaració responsable.
Addicionalment, en cas que l’empresa sigui estrangera, la declaració responsable
inclou la submissió al fur espanyol.
En el supòsit que l’oferta la presenti una unió temporal d’empresaris, l’oferta s’ha
d’acompanyar del compromís de constitució de la unió.
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició.
9.2. Oferta tècnica i/o referències la valoració de les quals depengui de
judicis de valor
SOBRE 2
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs: “ACORD MARC
SERVEIS D’ASSESSORAMENT ESTADÍSTIC A L'IDIAP”
CONTINGUT:
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas de que en els criteris d’adjudicació
establerts a l’annex 2 hi constin criteris que no puguin valorar-se mitjançant
xifres o percentatges obtinguts mitjançant la mera aplicació de les fórmules
establertes al Plec, caldrà presentar en un sobre a part (sobre 2) l’oferta tècnica
relativa als aspectes no avaluables automàticament mitjançant criteris objectius,
és a dir, els aspectes que es valoraran mitjançant un judici de valor.
Els continguts, característiques i requisits d’aquesta oferta tècnica es detallen en
el Plec de prescripcions tècniques que acompanya aquest Plec.
La inclusió en el sobre 2 de l’oferta econòmica o la inclusió de qualsevol
informació de caràcter rellevant del sobre 3 comportarà l’exclusió del licitador,
quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de
la relativa als criteris de valoració subjectiva.
Sota els principis d'igualtat i no discriminació, es podrà convidar els licitadors
admesos a que completin i facin més explícits els certificats i documents del sobre
2 quan s'estimi necessari per a un millor coneixement de la proposició
presentada.
En cas que el licitador consideri que alguna documentació inclosa en aquest sobre
és, al seu parer, confidencial, ha d’incloure una declaració degudament signada
amb la seva identificació exacta.
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9.3. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament,
d’acord amb l’ANNEX NÚM. 2 del present Plec
SOBRE 3
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs: “ACORD MARC
SERVEIS D’ASSESSORAMENT ESTADÍSTIC A L'IDIAP”
CONTINGUT:
La documentació que els licitadors han de presentar en aquest sobre 3 és la
següent:
1. el licitador ha d'incloure en aquest sobre 3 els aspectes tècnics de l'oferta que
presenti, que seran sotmesos a criteris quantificables de forma automàtica,
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en l'annex 2 d’aquest Plec,
L’oferta de les referències avaluables automàticament s’haurà de formular d’acord
amb el model que s’acompanya al present Plec com a Annex núm. 3, en el qual es
detalla el contingut que ha de tenir l’oferta.

2. l’oferta econòmica del licitador, recollida en el model que s’adjunta com a
annex 3, en el qual el licitador, entre els altres aspectes que s’hi indiquen, ha
d'especificar els preus unitaris màxims dels articles i productes que es
compromet a subministrar, i de les comandes successives que els centres
peticionaris puguin fer durant la vigència del contracte. L'import de la
proposició no pot ser superior als preus unitaris màxims, si han estat
establerts, ni a qualsevulla altra limitació econòmica fixada en el Plec de
prescripcions tècniques
Els licitadors han de tenir en compte que la valoració de les ofertes, així com la
seva adjudicació, es farà per lots, si així s’estableix en el quadre de
característiques. Per tant, hauran de presentar oferta econòmica i tècnica als lots
a què licitin. En el cas que presentessin oferta a més d'un lot i el projecte tècnic i
la resta de la documentació de l'oferta tècnica hagués de ser la mateixa, ho
hauran d'indicar així en la seva oferta, a efectes de la seva valoració.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental
per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la
totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques
de tots els documents que la composen.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores
especifiquin quins documents i/o dades incloses en el sobre 3 són, al seu parer,
confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que
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tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de
l’empresa, que és oberta en acte públic.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi.
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i
ponderades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 2 del
present Plec. Les fórmules de puntuació de les ofertes subjectes a criteris automàtics
s’expliciten en forma gràfica també a l’esmentat annex.
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix
amb l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas
aquesta responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat
valorada o acceptada per IDIAP.
Formaran part de l’acord marc i, per tant seran seleccionats, els licitadors que
obtinguin la major puntuació dels criteris d’adjudicació, fins al número màxim
d’empreses homologades previstes en aquest Plec.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució de l’òrgan de contractació
sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de contractació o es basi en
consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta
de la Mesa.
10.2. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran, si
s’escau, de conformitat amb el que s’indica en l’annex núm. 2 del present Plec.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a
presumptament anormal s’aplicarà el que estableix l’article 149 LCSP i l'IDIAP
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, que
hauran de complimentar-se (justificar-se per escrit) en el termini màxim de de tres
(3) dies hàbils.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’Òrgan de Contractació
demanarà un informe tècnic, dels serveis tècnics de IDIAP, en relació a les
justificacions dels licitadors incorreguts en presumpta oferta anormal.
Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades
anormals es tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica
realitzada pel licitador i la resta d’elements ofertats.
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, l’Òrgan de Contractació
determinarà si l’oferta pot ser complerta pel licitador com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si l’oferta es segueix considerant
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anormal o desproporcionada, l’Òrgan de Contractació l’exclourà del procediment de
licitació.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni
d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà
requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones
treballadores o d’una organització representativa del sector.
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti
adjudicatària de l’acord marc, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats
per realitzar un seguiment detallat de l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir
la correcta execució del contracte, sense que es produeixi una minva en la qualitat de
les obres contractades.
10.3. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes dels empresaris
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte aquell que unitàriament
acrediti major nombre d’articles publicats vinculats als treballs objecte de l’Acord Marc.
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ
En els casos previstos a l'article 326 de la LCSP l’òrgan de contractació estarà
assistit per la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració
de les ofertes, sense perjudici del que preveu l’article 146.2 a) de la LCSP.
En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la
existència o no d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas
d’existir alguna incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà
d’abandonar-la i, en aquest supòsit, en formarà part de la mateixa el membre
substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi, si cal, els requisits d’experiència i
idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat.
Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria dels
membres amb vot que l’hagin d’integrar. En cas d’empat de vots dirimirà el vot
del president.
La Mesa de contractació podrà estar assessorada per comissions tècniques,
d’acord amb l’article 146.2 b) de la LCSP.
La Mesa qualificarà la documentació continguda en el Sobre 1 i, en cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè
els esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en
el Sobre 1, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i
les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP l'òrgan de contractació podrà
sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els
certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de
complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP,
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disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se
després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest Plec.
La manca d’esmena dels defectes u omissions en el termini establert serà causa
d’exclusió de la licitació.
La Mesa de contractació, procedirà a l’obertura de la resta de sobres en el dia,
lloc i hora indicats a l’anunci de licitació, si s’escau.
En la licitació electrònica mitjançant l'eina Sobre Digital l'obertura dels sobres es
podrà fer un cop les persones que permeten l'obertura dels sobres (anomenades
custodis) hagin aplicat, amb el quòrum minin i en l'interval de temps que s'hagin
11.1 Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació la classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent
proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, es tindran en compte els criteris de valoració
indicats en l’annex 2 d’aquest Plec.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
D’acord amb allò estipulat a l’article 150.2 de la LCSP, quan s’atribueixi als
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules
una ponderació inferior als criteris quina quantificació depengui d’un judici de
valor, es constituirà un comitè d’experts que serà l’encarregat de realitzar la
valoració de les ofertes conforme a aquests últims criteris. La seva composició es
farà pública al perfil de contractant juntament amb l’anunci de la licitació.
Un cop acceptada la proposta d'adjudicació per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta
per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
a què es fa esment a continuació.
Si el procediment d'adjudicació és l'obert simplificat recollit a l'article 159.1 de la
LCSP, el termini per presentar la documentació esmentada al paràgraf anterior
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serà de set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què
han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest Plec.
A.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) o que no figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar
respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:
Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà

obligatòria la presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que
el substitueixi, i del número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti
en el referit DNI.

En el cas d’emprenedors de responsabilitat limitada, es farà constar aquesta
especificitat, a través de la corresponent inscripció al Registre Mercantil.

b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de
l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el
Registre Mercantil i/o inscripció a altres registres de societats professionals que
correspongui, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació que li sigui
aplicable.
Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant
l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa,
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica,
cal aportar:

c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
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d) Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
d’acord amb que es detalla a l’annex 4 d’aquest Plec.

e) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la
Comunitat Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha
d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la
legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat
anterior s'ha d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d’Espanya en l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la
qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que disposa l’apartat tercer de
l’article 72.2 del TRLCSP.

f)

g) En el cas de que l’oferta sigui presentada per unions o agrupacions d'empreses
que es constitueixin temporalment a l'efecte, no serà necessària la seva
formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu
favor. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant L’IDIAP.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència,
en qualsevol cas i sense cap excepció, indicar en document separat els noms i
circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació de cadascun
d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la
seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o
figurar en més d’una agrupació o unió d’empresaris.
A.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) o que figurin en una base de
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la
Generalitat (RELI) i/o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), no caldrà que aportin la documentació
enumerada als punts anteriors, sempre que aquesta documentació consti en
el RELI o en el ROLECE, i estigui vigent o actualitzada.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el
termini màxim de 3 dies hàbils.
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Les sol·licituds d'esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què
han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest Plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació
en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu
cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de
contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
CLÀUSULA 12.- ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
12.1. L’Òrgan de Contractació haurà d’adjudicar l’acord marc dins dels cinc (5) dies
hàbils següents a la finalització del termini de recepció de la documentació.
No podrà declarar-se sense efecte la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al present Plec.
12.2. La resolució d’adjudicació de l’acord marc haurà de ser motivada en referència
als criteris d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que
rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta
seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes
per totes els empresaris seleccionats admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació,
i serà notificada als licitadors. Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació
l’òrgan de contractació accepta i assumeix la proposta d’adjudicació formulada per la
Mesa de Contractació.
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir
a la formalització del contracte.
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació
del present Plec es declararà desert el procediment.
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12.3. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses
sense obrir, seran arxivades.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera
lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats
que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al procediment
d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a l’expedient.
12.4. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la
Mesa de Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.
12.5. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per
l’adjudicació de l’acord marc sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors
tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No
obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva
oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de
Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.
CLÀUSULA 13.- GARANTIA DEFINITIVA
Atès que l’adjudicació del present Acord marc únicament comporta l’expectativa de
selecció dels empresaris seleccionats que han de ser adjudicatàries dels diferents
contractes basats en el mateix, s’eximeix a els empresaris seleccionats adjudicatàries
de l’Acord marc de l’obligació de constituir garantia definitiva.
Aquesta exempció no inclou als contractes basats en el present Acord marc, on serà
necessària l’exigència d’una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació del contracte basat, que s’haurà de constituir un cop adjudicat el
contracte basat i prestar-se en alguna de les formes previstes a l’article 108 de la
LCSP, inclosa la retenció de preus. Si l’adjudicatari d’un contracte basat no indica el
contrari o no aporta la garantia definitiva en alguna de les formes previstes a
l’esmentat article 108.2 de la LCSP, aquesta es realitzarà mitjançant retenció de
preus. La retenció de preus es realitzarà en la primera factura que emeti l’adjudicatari.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte basat, per qualsevol
circumstància, el preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es
reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la
deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada acomplert
satisfactòriament el contracte basat, en els termes que en el mateix s’estableixin, o
resolt aquest per causes no imputables al contractista.
Restauració de les garanties: El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en
l’import que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o
parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec.
CLÀUSULA 14.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC
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De conformitat amb el que estableix l’article 153.3 de la LCSP, l’Acord marc no es
podrà formalitzar abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors.
En aquest sentit, IDIAP requerirà a els empresaris seleccionats adjudicatàries per a
que formalitzin l’Acord Marc en un termini no superior a 5 dies comptats des del
següent a aquell en què el requereixi per formalitzar-lo, un cop transcorregut el
termini de 15 dies hàbils a què es refereix el paràgraf anterior, sense què s’hagi
interposat el recurs. De igual manera procedirà quan l’òrgan competent per la
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
L’adjudicatari signarà el contracte preferentment de forma digital, utilitzant un
certificat emès per l’autoritat competent en la matèria i que sigui considerat com a
suficient per IDIAP. Aquesta signatura es realitzarà a les oficines de IDIAP, el dia i
hora designats a l’efecte.
Una vegada estigui signat el contracte per l’adjudicatari, a través d’aquest sistema,
IDIAP procedirà a signar-lo digitalment, desplegant tots els seus efectes a partir de la
data i hora de l’última signatura que consti al document.
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
càrrec les despeses corresponents.
En el supòsit de què per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés l’acord
marc, IDIAP estarà facultada per demanar a l’adjudicatari tots els danys i perjudicis
causats, que es faran efectius en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués
constituït. En aquest cas, l’acord marc s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en el
que hagin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació
pertinent.
L’IDIAP publicarà la formalització de l’acord marc en el perfil de contractant.
El perfeccionament dels contractes basats en l’acord marc es realitzarà mitjançant
l’adjudicació dels corresponents contractes, que tindran per finalitat concretar l’objecte
de la contractació basada així com, en el seu cas, establir condicions d’execució
particulars. Si IDIAP ho considera oportú, podrà exigir la formalització del contracte
basat per escrit, moment a partir del qual s’entendrà perfeccionat el contracte basat.

IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVADES DE L’ACORD MARC

CLÀUSULA 15.- DESIGNACIÓ
EMPRESARIS SELECCIONATS

DE

RESPONSABLES

PER

PART

DE

ELS

Els empresaris seleccionats adjudicatàries en el cas que siguin persones jurídiques
hauran d’identificar la persona que, en nom de l’empresa, actuï com a persona de
contacte interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin
derivar de l’execució d’aquest Acord marc.
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CLÀUSULA 16.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà
d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de
la LCSP, en funció de si s’han previst o no causes específiques de modificació. L’acord
marc es podrà modificar per les causes legalment previstes.
CLÀUSULA 17.- PROTECCIÓ DE DADES
1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del
tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment
apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i resta de la legislació sobre
protecció de dades.
L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetentse a un control de garanties del compliment per part de l’IDIAP.
2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de
dades personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a
dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència
de la prestació del servei.
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels
treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
L'encarregat del tractament identificarà en cada moment els treballadors assignats a
l’execució del contracte que desenvolupin les seves tasques en les dependències de
l’IDIAP.
3. L’IDIAP, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del
tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els
tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte
a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització
internacional.
4. L’IDIAP vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de la
legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la
realització d'inspeccions i auditories.
Específicament, l’IDIAP mantindrà identificats en tot moment els treballadors
assignats a l’execució del contracte que desenvolupin les seves tasques en les
dependències de l’IDIAP.
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5. L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per
compte de l’IDIAP, per a l’execució de la prestació del servei.
6. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions,
així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions,
per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel
responsable.
7. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de
Dades.
8. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la
seguretat del tractament, d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada per l’IDIAP.
9. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en
el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de
dades que es realitzaran, de mutu acord amb el responsable del tractament.
10. L'encarregat del tractament notificarà a l’IDIAP les violacions de la seguretat de
les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini
màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33
del Reglament General de Protecció de Dades.
11. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la
seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de
protecció de dades.
12. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte
de tractament:
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que
compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits
legalment admissibles
b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per
procedir a la comunicació.
13. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic
espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
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14. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb
l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats
de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al
nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades
que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de
48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones
afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves
obligacions.
15. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’IDIAP les dades de caràcter
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La
devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una
còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se
responsabilitats de l'execució de la prestació.
CLÀUSULA 18.- CONFIDENCIALITAT
Els adjudicataris de l’acord marc i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar
el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tinguin accés per l’execució
del contracte que així s’indiqui en el mateix, o que així li indiqui l’entitat, o que per la
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat
es mantindrà durant tot el termini de l’execució dels treballs, i una vegada finalitzats i
lliurats aquests, durant els següents cinc anys.
CLÀUSULA 19. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ.
Cessió de l'Acord marc: Es prohibida la cessió d'aquest contracte.
Subcontractació: És possible comunicar, per escrit, la intenció de subcontracta
l’execució parcial dels serveis prèvia o amb posterioritat a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb els requisits de l’art. 227.2.b) del TRLCSP.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament, i per escrit, a l’entitat
contractant la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la
prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als elements tècnics i
humans que disposa i a la seva experiència.
Qualsevol subcontractació pretesa, haurà de comptar amb l’aprovació prèvia i per
escrit de l’òrgan de contractació del contracte.
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La subcontractació parcial del contracte, es tramitarà d’acord amb l’article 227 del
TRLCSP.
CLÀUSULA 20.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
PELS CONTRACTISTES.
De conformitat amb l’establert a l’article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els contractistes hauran
de donar compliment als principis ètics i regles de conducta que es determinen a
continuació:

-

-

-

-

-

Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar,
promoure o dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al
què el Codi Penal refereix com a corrupció com també en relació a actuacions
èticament reprovables, posar en coneixement dels òrgans competents
qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o
pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar qualsevol
altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del
contracte o de les prestacions contractades.
Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es
puguin presentar en el procés de contractació.
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del
personal del poder adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que
actuï en nom del poder adjudicador que participin en el desenvolupament del
procediment de contractació o puguin influir en el resultat d'aquest
procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer, econòmic o
personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context del procediment de contractació. I tenint en
compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos
en la Directiva 2014/24/UE.
No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació, continuació o manteniment del contracte en interès propi o de
tercers.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència
del vincle personal o professional que puguin o no tenir, i a persones que
participin o que puguin influir en els procediments de contractació.
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse 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.
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-

-

-

-

-

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució
del contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de
qualsevol tipus en interès propi.
No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder
adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges
indeguts en el procediment de contractació o proporcionar negligentment
informació enganyosa que pugui tenir una influència important en les decisions
relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”.
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.
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.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions anteriors.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 21.- EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS
Només podran celebrar-se contractes basats en l’acord marc entre IDIAP i els
empresaris seleccionats que hagin estat originalment part en aquell.
Mentre estigui vigent l’acord marc podran celebrar-se contractes de serveis successius
derivats d’aquell, la durada dels quals podrà entendre’s més enllà de la data en què
expiri la vigència de l’acord marc, sempre i quan hagin estat adjudicats amb
anterioritat a la data d’aquella extinció.
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del
contractista adjudicatari dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions
que determini IDIAP, les que s’estableixin en el contracte basat i, en el seu cas, el Plec
de prescripcions tècniques o documentació tècnica facilitada per IDIAP, sense que el
desconeixement per part de l’adjudicatari de l’acord marc i dels contractes que se’n
derivin i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació
en l’execució dels serveis l’eximeixi de l’obligació del seu compliment.
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica
necessària pel compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat.
Aquest personal dependrà exclusivament del contractista, qui tindrà totes les
responsabilitats derivades de la seva condició d’empresari.
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació del
serveis, o en actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del
contracte, la seguretat i el control de IDIAP, aquesta podrà exigir l’adopció de mesures
concretes per aconseguir o restablir l’ordre correcte de l’execució d’allò pactat.
Aquestes eventualitats es consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran
ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableixi en l’acord marc.
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El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la
legislació vigent en cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu,
l’adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació
laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevenció de riscos laborals,
d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció de dades de
caràcter personal, mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes obligacions o la
infracció de la normativa aplicable per part de l’adjudicatari, no comportarà cap tipus
de responsabilitat per IDIAP. Tanmateix, IDIAP podrà requerir al contractista per tal
que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció
de riscos laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui
d’aplicació pel present contracte i per la seva activitat.
El responsable del contracte designat per IDIAP i els serveis tècnics de IDIAP que
corresponguin determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució.
CLÀUSULA 22.- CONTRACTACIÓ BASADA EN L’ACORD MARC
L’adjudicació de l’Acord marc no dóna dret a la prestació de serveis. Aquesta prestació
es produirà en el supòsit que els empresaris seleccionats adjudicatàries de l’Acord
marc resultin adjudicatàries dels contractes basats.
Per contractació basada s’entén la contractació d’un o varis serveis objecte del present
Acord marc, que es prestaran de conformitat amb el que s’estableixi en el contracte
basat, l’oferta de l’adjudicatari i a la documentació tècnica facilitada per IDIAP.
D’acord amb l’article 36.3 de la LCSP els contractes basats en un acord marc es
perfeccionen amb la seva adjudicació.
D’acord amb allò que preveu l’article 221.4 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes
basats en aquell s’efectuarà sense necessitat de convocar a les parts a una nova
licitació per estar tots els termes establerts en l’acord.
També en aquest cas els corresponents contractes basats en l'acord marc
s’adjudicaran per cada anualitat o període corresponent dins l’exercici pressupostari,
d’acord amb les necessitats concretes dels serveis adjudicats i els termes establerts a
l’acord.
CLÀUSULA
SERVEIS

23.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS

Els contractes basats en l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix
l’Acord marc, els contractes basats i, en el seu cas, els corresponents Plecs de
prescripcions tècniques o documentació tècnica facilitada per IDIAP, i d’acord amb les
instruccions que doni IDIAP. L’empresa contractista resta obligada al compliment dels
terminis totals i parcials d’execució del contracte que es fixin en els contractes basats.
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CLÀUSULA 24.- CONTROL DE L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS
IDIAP per cada contracte basat designarà una o vàries persones responsables en
relació a l’execució dels serveis, a qui correspondrà inspeccionar, comprovar i vigilar la
realització correcta dels serveis objecte dels contractes basats.
La recepció de la prestació objecte d’encàrrec de servei es realitzarà pel responsable
del contracte.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
CLÀUSULA 25.- ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’import dels subministraments efectuats s’acreditarà de conformitat amb el Plec
de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització
total o parcial, si s’escau, del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
Segons Ordre VEH/138/2017 de la Generalitat de Catalunya totes les factures de
persones jurídiques hauran de ser en format electrònic i contindran el codi Dir3
(Dir3: A09010589).
Es poden entrar les factures a qualsevol dels següents enllaços:
https://efact.eacat.cat/bustia/
https://face.gob.es/es
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu que l’empresa contractista haurà
de fer constar en les factures corresponents, són les següents:




Número d’identificació fiscal de l’IDIAP, NIF: G60954104
Denominació: IDIAP Jordi Gol i Gurina
Adreça fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 591, Àtic - 08007 Barcelona

En relació al pagament del preu i al procediment per fer efectius els deutes de les
administracions públiques s’aplica allò que disposen els articles 198 i 199 de la
LCSP.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions establertes en els
Plecs que regeixen aquesta contractació i en la comanda.
CLÀUSULA 26.- TERMINI DE GARANTIA
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Atenent a la naturalesa i característiques dels serveis objecte del present acord marc,
es considera un termini de garantia de sis mesos pels contractes basats un cop
finalitzats els mateixos i rebuts en conformitat per part de IDIAP. En aquest sentit, els
serveis tècnics de IDIAP que corresponguin determinaran si la prestació realitzada per
l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució.
La conformitat dels serveis tècnics de IDIAP i del responsable del contracte designat
per IDIAP es produirà amb l’aprovació, per part d’aquests, de la darrera factura
presentada per l’adjudicatari relativa a la contractació basada que correspongui.
Aquesta aprovació s’haurà de produir en el termini màxim d’1 mes a comptar des de
la recepció de la factura.
Realitzada l’esmentada aprovació, s’iniciarà el termini de garantia, finalitzat el mateix i
previ informe dels serveis tècnics i/o responsable del contracte de IDIAP, es procedirà
a la devolució de la garantia definitiva.
CLÀUSULA
27.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS
ESSENCIALS DEL CONTRACTE
L’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte han d’organitzar accions de
formació professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les
persones adscrites a l’execució del contracte, així com les seves capacitats i la seva
qualificació.

CLÀUSULA 28.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ I PENALITATS
EL contractista haurà de rescabalar a IDIAP pels danys i indemnitzar-la pels
perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants
de la contractació basada. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis
ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte.

1.

En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions
assumides per l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o
compel·lir-lo al compliment del mateix.

2.

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà
lloc a la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present
contracte, es descriuen a continuació:

3.

-

Retard en el lliurament dels treballs:

Per cada setmana de retard en el lliurament, penalització del 5% del preu del
contracte derivat (fins a un màxim del 10% del preu).

-

Retard en la realització de les correccions requerides:

Per cada setmana de retard en el lliurament, penalització del 3% del preu del
contracte derivat (fins a un màxim del 10% del preu).
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A part del règim de penalitzacions establertes als apartats anterior, l’
incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals que es derivin
del contracte, per part de l’adjudicatari, o la transgressió de qualsevol de les clàusules
que formen part del present contracte o documents integrants del mateix, es
classificaran en incompliments lleus, greus i molt greus, segons escaigui i d’acord
amb la següent ponderació:

4.

a) Incompliments molt greus
•
•
•
•
•
•
•
•

Incompliment de la prestació del servei, sigui per abandonament o d’altres
causes. La paralització i/o interrupció dels treballs, en el termini d’execució en
el que han de ser realitzats
La prestació manifestament defectuosa i irregular dels serveis, a criteri de
IDIAP.
El retard sistemàtic dels terminis o les condicions establerts en el present Plec,
sense perjudici de les accions posteriors que se'n derivin.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
La resistència als requeriments efectuats per IDIAP, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si
s’escau.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
La manca dels permisos necessaris per portar a terme els serveis.

b) Incompliments greus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta molt greu.
El retard sistemàtic en la prestació dels serveis.
Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del
servei.
La resistència als requeriments efectuats per IDIAP, o la seva inobservança.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi incompliment molt greu.
No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els Plecs i en l’oferta de l’adjudicatari, si s’escau,
quan produeixi un perjudici greu.
Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni
formació prèvia.
Tracte incorrecte cap als comandaments de IDIAP per part del personal de
l’adjudicatària.
La manca de lliurament en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per IDIAP.
L’incompliment greu de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
L’incompliment de la Llei 28/2005, de mesures sanitàries davant el tabaquisme
i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac, del 26 de desembre de 2015. En aquest sentit, resta
prohibit el consum de tabac a totes les dependències de la instal·lació.
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•

La reiteració en la comissió de faltes lleus.

c) Incompliments lleus
•
•
•
•
•

Manca de col·laboració amb el personal de IDIAP.
Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.
Intervenir en assumptes interns de IDIAP.
Manca de coneixement del servei i/o de les dependències o en el personal està
destinat.
Incompliment lleu de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

En el cas de que l’adjudicatari incorri en alguna de les conductes identificades com a
incompliments, IDIAP podrà aplicar el règim de penalitzacions que s’estableix a
continuació, d’acord amb el procediment que es detalla:

o Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un 15% de l’import
o
o

de la prestació.
Incompliment greu: una penalització màxima d’un 10% de l’import de la
prestació.
Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de l’import de la
prestació.

Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània, en el cas de que
es compleixin condicions per aplicar més d’una penalització.
Les penalitzacions s’aplicaran a la factura corresponent o es deduiran de la garantia
dipositada.
En el cas de reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa qualificació, la
penalització serà la que correspongui de multiplicar el resultat obtingut per l’aplicació
del percentatge indicat anteriorment, per la reiteració (és a dir, si l’adjudicatari comet
dos conductes qualificades com a greus, la segona vegada se li aplicarà una
penalització per l’import que resulti de multiplicar l’import corresponent al 20% del
preu global del contracte per 2).
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària tres o més conductes que
siguin qualificades com a incompliments molt greus, IDIAP podrà acordar la resolució
del contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap
indemnització o compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la
notificació d’aquest fet per part de IDIAP. En tot cas, IDIAP tindrà dret a rescabalar-se
per aquest fet, així com de cobrar les penalitzacions corresponents, a través del
descompte en factura.
La qualificació dels incompliments serà determinada per IDIAP En aquest cas, es
seguirà el procediment que es descriu en el punt següent.
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en aquest contracte, el
procediment que es seguirà serà el que es detalla a continuació:

 IDIAP notificarà a l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment
ocorregut, la seva graduació i les característiques del mateix.
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 Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per
presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines
mesures
ha
adoptat
per
evitar
la
producció
d’una
nova
incidència/incompliment.
 IDIAP notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les
al·legacions presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la penalització
corresponent.
En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin tipificades com a
incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions descrit.
En tot cas i tal i com s’ha indicat, IDIAP podrà deduir de la factura corresponent
l’import de les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts,
sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat de les mateixes, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 110 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
VII. RÈGIM DE RECURSOS
CLÀUSULA 29.- RECURSOS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
A. En el cas de contractes de valor estimat superior a 100.000 euros
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article
44 i següents de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic
com a òrgan competent per la resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els
Plecs i els documents contractuals que estableixen les condicions que han de regir la
contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la
mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que
s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses
per resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de
la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en
l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP.

1.

Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2
de la LCSP. El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o
interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per
les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

2.

El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15
dies hàbils, que es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en
funció de quin sigui l’acte que es recorri.

3.
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No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes
a l’apartat 2 de l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial
seran els que s’indiquen a les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP.
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan
de Contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en
qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4.

Transcorreguts 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense
que s’hagi notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als
efectes d’interposar el recurs contenciós administratiu.
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu
cas, la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la
documentació exigida per l’article 51 de la LCSP.

5.
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