ANUNCI DE LICITACIÓ
El 27 de novembre de 2020 el Consell d’Administració de Serveis Ambientals del Vallès Oriental,
SA, ha aprovat l’expedient de contractació de servei de retirada, transport i tractament d’olis
vegetals usats de les deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en
endavant Consorci, gestionades per Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO,
SA, , i n’ha convocat la licitació.
S’anuncia la licitació de l’esmentat contracte, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nom: Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA
CIF: A
Tipus de poder adjudicador: empresa pública
Principal activitat exercida: Medi ambient
Adreça: Camí Ral s/n, de Granollers (08401)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 8708753
Fax: 93 8601671
Correu electrònic: serveisambientals@savosa.cat
Adreça d’Internet: http://www.savosa.cat
Correu electrònic on obtenir informació complementària: contractacio@savosa.cat
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Adreça d’internet en la que
complementària del contracte

estan

disponibles

els

plecs

i

la

documentació

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=Serveis+ambientals&idCap=27652148&ambit=5&
3. Codis CPV
El codi CPV que correspon al contracte són:
15413000-6
90511000-2
90512000-9
90513000-6
90510000-5

Residus sòlids de greixos o olis vegetals
Serveis de recollida de residus
Serveis de transport de residus
Serveis de tractament i eliminació de rebuig i residus no perillosos
Eliminació i tractament de residus

4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES511
5. Lloc principal d’execució del contracte
Vallès Oriental
6. Descripció de la licitació
L’objecte del contracte és el servei de retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats de
les deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant
Consorci, gestionades per Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.
El contracte inclou:
a) La retirada, el transport i el tractament d’olis vegetals.
b) El tràmit de documentació associada al Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual
es regula el trasllat de residus a l’interior de l’estat espanyol, segons especificacions
del PPT.
c) La documentació i informació de la gestió dels olis recollits i gestionats.
d) L’etiquetatge dels elements de recollida.
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Les especificacions pròpies del servei es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques que
regula aquest contracte.
7. Valor estimat del contracte
Concepte

IMPORT

Pressupost durada inicial del contracte (1 any)

27.939,00 €

Modificacions

5.587,80 €

Total del valor estimat del contracte, IVA exclòs

33.526,80 €

8. Admissió o prohibició de variants
No s’admeten variants.
9. Durada del contracte
El contracte té una durada d’un any a comptar a partir de l’endemà de la formalització del
document contractual.
No es preveuen pròrrogues.
L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa del contracte fins a que comenci
l’execució del nou contracte i per un període màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou
contracte i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació.
La durada del contracte s’ha establert tenint en compte la previsió de la LCSP de sotmetre
periòdicament la realització del servei a concurrència i els pressupostos de SAVO, SA. D’altra
banda, el preu dels olis és variant al mercat i la situació actual de crisi sanitària originada pel
COVID-19, fa que no s’estableixin opcions de pròrroga per no poder preveure com
evolucionaran els preus de mercat.
10. Pressupost base
Concepte

IMPORT

Costos directes

23.478,15 €

Costos indirectes

4.460,85 €

Pressupost base, IVA exclòs

27.939,00 €

IVA (21%)

5.867,19 €

Pressupost base, IVA inclòs

33.806,19 €

11. Condicions de participació
Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que compleixin amb els requisits següents:
a) Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per l’article 65 de
la LCSP.
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a l’article 71 de la LCSP.
c) Disposin de l’habilitació empresarial exigida en aquest Plec, si escau.
A més, quan es tracti de persones jurídiques, l’objecte social d’aquestes ha de contenir les
activitats relacionades amb l’objecte del contracte previstes a la clàusula 1 d’aquest Plec i al Plec
de prescripcions tècniques.
L’incompliment d’aquest extrem constitueix una causa d’exclusió d’acord amb l’article 66 de la
LCSP.
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Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
1.

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 escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF
de l’empresa.
En el cas d’empresaris persones físiques la capacitat d’obrar s’acredita amb la presentació del
CIF.
En relació amb les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la capacitat d’obrar 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 a 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.
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha
signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre
que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada de valor estimat igual o
superior a 214.000 euros o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència
l’article 68 de la LCSP.

2.

En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o apoderament han de
ser suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en nom de l’entitat que es representi.

3.

D’acord amb els termes previstos a l’article 69 de la LCSP, els empresaris podran presentar-se
agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es formalitzin fins que no se’ls
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant de
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. En cas de resultar adjudicatàries, hauran
d’acreditar la seva constitució davant de l’òrgan de contractació.

4.

En relació amb l’obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar l’empresari ho
pot acreditar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article 85 de la LCSP.

5.

L’empresari o subcontractista ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional
següent:
a) Codi de transportista autoritzat per als olis vegetals amb el llistat de matrícules associades.
S’acredita mitjançant el document
de transportista autoritzat emès per l’organisme
competent on hi figuri, si s’escau, a més del codi o inscripció de transportista la relació de
residus que es poden transportar i les matrícules autoritzades.
b) Codi de gestor autoritzat per als olis vegetals i la llicència del gestor autoritzat amb
indicació del llistat de residus admesos.
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S’acredita mitjançant el document de codi de gestor i de llicència o autorització ambiental
emès per l’organisme competent on hi figuri, a més, la relació de residus que es poden
admetre.
6.

No s’exigeix la inscripció dels licitadors en un registre oficial d’empreses licitadores com a
requisit de participació en aquest procediment, ja que amb aquesta exigència es pot no assolir
l’objectiu de simplificació i agilitat al que respon el procediment obert simplificat abreujat i pot
comportar un requisit addicional limitatiu de la concurrència en la mesura en què pot suposar
una barrera d’accés a les licitacions portades a terme per aquest procediment, de conformitat
amb el que disposa l’Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

7.

Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera exigits són
els següents:
a) Condició de solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional s’ha d’acreditar amb la condició de solvència tècnica
primera:
Condició de solvència tècnica primera: Experiència en la realització de serveis del mateix tipus
o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte en el període corresponent als últims tres
anys naturals a la data final de presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència tècnica primera: Una declaració responsable
amb la relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys, corresponents al
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, indicant l’import, les dates i
el destinatari públic o privat.
En cas que així li ho requereixi SAVO, SA, el licitador també haurà d’aportar els certificats
emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; i
quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació.
Requisit d’admissió de la condició de solvència tècnica i professional primera:
Haver realitzat durant l’any natural de més execució del període citat un import anual
acumulat igual o superior a 19.000,00 €, IVA exclòs.
b) Condició de solvència tècnica i professional per a empreses de nova creació
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, i aquesta no disposi de l’experiència mínima exigida en la
condició de solvència esmentada, aquesta haurà d’acreditar la solvència tècnica i professional
següent:
Condició de solvència tècnica empreses de nova creació: Disposar de personal i mitjans tècnics
per dur a terme l’execució del contracte.
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica empreses de nova creació: Una declaració
responsable on s’indiqui una relació del personal i dels vehicles que participaran en el
contracte.
Requisit d’admissió de la solvència tècnica empreses de nova creació: Acreditar la disposició
de personal tècnic i vehicles per a l’execució del contracte.
c) Condició de solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb la condició següent:
Condició de solvència econòmica i financera única:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en funció
del tipus d’empresari:
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A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum
anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any,
referits tots ells a l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model
390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre
oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració
de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi
vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 27.000,00 euros, IVA exclòs.
8.

Els licitadors 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 licitació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

12. Tipus de procediment
Obert
13. Lots
No es preveu la divisió per lots del contracte pels motius següents:
El 8 de febrer de 2019 es va iniciar la contractació del servei de retirada, transport i tractament de
materials de les deixalleries del Consorci i d’altres emplaçaments que incloïa diversos lots en funció
dels materials a realitzar el transport i tractament.
El lot corresponent a la retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats va quedar desert.
5

Per tal de cobrir les necessitats que té SAVO, SA, en relació al tractament dels olis vegetals, s’ha
de tornar a iniciar un nou procés de contractació.
A més, tenint en compte que es tracta del cicle de les prestacions que s’establien en l’objecte del
contracte, la lotització d’aquestes prestacions dificultaria la correcta gestió del cicle d’aquest residu
i comportaria un baix import econòmic de cada lot del contracte i, en conseqüència, faria inviable el
contracte tècnicament i econòmicament. Per tot això, es considera que la millor opció és la no
lotització del contracte.
Pel que fa al lot corresponent al tractament de diversos materials valoritzables per un gestor
autoritzat, es licitarà a banda per ser en règim d’ingressos.
14. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte
S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, garantir que el
salari de les persones adscrites a l’execució del contracte sigui igual per a dones i homes en
aquelles categories/grups professionals equivalents.
L’incompliment d’aquestes té la consideració de causa d’incompliment greu del contracte que pot
donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest Plec.
15. Criteris d’adjudicació del contracte
1. Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents:
Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 75,00 punts.
L’assignació de la puntuació corresponent es farà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
a)

El licitador que presenti l’oferta (€/tona) més elevada es denominarà licitador L i se li
atorgarà la totalitat dels punts d’aquest criteri.

b)

La puntuació de cada un dels altres licitadors (denominats L1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de
la manera següent:

Oferta del licitador (L1, L2, L3, etc.)
Puntuació L1, L2, L3, etc. = -------------------------------------------------màxima
Oferta del licitador L

x per puntuació

Criteri 2. Per oferir el drenatge per aspiració de la cubeta de retorn que està situada sota dels
dipòsits per a totes les deixalleries. Fins a 10,00 punts.
Puntuació
Oferiment de dos drenatges anuals per aspiració de la cubeta de retorn que està
situada sota dels dipòsits per a totes les deixalleries
Oferiment d’un drenatge anual per aspiració de la cubeta de retorn que està situada
sota dels dipòsits per a totes les deixalleries

10,00 punts
5,00 punts

L’assignació de la puntuació corresponent es farà seguint els següents criteris:
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable. S’assignaran 5,00 punts si s’acredita
l’oferiment d’una neteja anual per a cada deixalleria i 10,00 punts si s’ofereixen dues neteges
anuals per a cada deixalleria. En cas de no oferir cap drenatge s’assignaran 0,00 punts.
Criteri 3: Per oferir el drenatge anual per aspiració dels residus precipitats a la base del
cubicontainer o bé la substitució per un altre de net a totes les deixalleries. 7,00 punts.
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable indicant la mesura que es prendrà.
S’assignarà la puntuació màxima si s’ofereix i en cas de que no s’ofereixi s’assignaran 0,00 punts.
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Criteri 4. Per assignar al contracte vehicles amb elements de pesatge incorporats o elements de
pesatge que permetin conèixer el pes dels olis recollits in situ i facilitar les dades d’aquests
pesatges a SAVO, SA, ja sigui mitjançant tiquet adjuntat o amb entrega de fotografia amb el pes
efectuat. 5,00 punts.
En cas que el contractista ofereixi posar a disposició del contracte vehicles amb elements de
pesatge incorporats o elements de pesatge que permetin conèixer el pes dels olis recollits in situ,
aquests han de complir amb les característiques següents:
1) El sistema de pesatge ha de disposar del corresponent certificat de calibratge vigent durant
tota la vigència del contracte.
2) Les dades d’aquests pesatges han de ser facilitades a SAVO, SA, ja sigui mitjançant tiquet
adjunt o amb entrega de fotografia amb el pes efectuat. Aquestes dades s’han d’incorporar
o adjuntar a la factura.
En el cas que el pes del material gestionat difereixi del pes registrat a la bàscula de les plantes de
tractament, el contractista ha de pagar a raó del major pes registrat.
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable indicant la mesura que es prendrà.
S’assignarà la puntuació màxima si s’ofereix. En cas contrari s’assignaran 0,00 punts.
Criteri 5. Per la realització del servei amb vehicles EURO VI. Fins a 3,00 punts.
Es puntuarà amb la màxima puntuació si s’ofereix aquest servei, i 0,00 punts si no s’ofereix.
L’acreditació serà mitjançant una declaració responsable.
2. L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran determinar criteris
d’adjudicació específics per al desempat en els plecs de clàusules administratives particulars en
els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre
dos o més ofertes.
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris d’adjudicació,
s’estableix que l’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant
l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la
plantilla de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major número de
treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones
treballadores inclusives en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació
pertinent als empresaris afectats.
16. Termini per a la recepció de proposicions
Les proposicions s’han de presentar a través de l’eina de sobre digital disponible al perfil del
contractant
de
SAVO,
SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=Serveis+ambientals&idCap=27652148&ambit=5&, fins a les 12 hores 00 minuts i 00
segons del 15 de desembre de 2020.
En cas que es produeixi una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de presentació
telemàtica d’ofertes el darrer dia de presentació de les proposicions, SAVO,SA, ampliarà el
termini de presentació el temps que consideri imprescindible, modificant el termini de
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presentació d’ofertes i la data d’obertura dels sobres, cosa que es farà pública en el perfil del
contractant de SAVO,SA, i es comunicarà als empresaris que ja haguessin presentat la seva
proposició.
17. Adreça a la que s’han de trametre les ofertes
Les proposicions s’han de presentar a través de la plataforma de contractació electrònica
VORTAL l’enllaç de la qual és:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=savosa
18. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició
El termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició és de 2 mesos
comptadors a partir de la data d’obertura del sobre 1.
19. Data, hora i lloc d’obertura de les pliques
L’obertura electrònica dels sobres 2 es durà a terme el 16 de desembre a partir de les 13
hores.
20. Persones autoritzades a assistir a l’obertura de pliques
Els membres de la Mesa de Contractació i qualsevol altre persona que hi tingui un interès
legítim.
21. Llengua en la que s’han de redactar les ofertes
Les ofertes s’han de redactar en llengua catalana.
22. Obligació de presentació electrònica d’ofertes
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, s’estableix
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes
les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o
candidats com la presentació de les ofertes.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest
Plec, seran excloses.
23. Obligació de presentació de factures electròniques
El contractista ha de presentar les factures en format electrònic. D’acord amb el que estableix
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut i, han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
24. Òrgan competent en els procediments de recurs derivats del contracte
¡Els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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25. Altres informacions:
a) Persones que han participat en la redacció dels plecs
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la senyora
Helena Iserte Rovira, càrrec.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Patricia
González, tècnica de Contractació i Nous Projectes del Consorci.
b) Informació sobre la plataforma de contractació electrònica habilitada per a la
presentació de proposicions
La presentació de les proposicions s’ha de fer a través de la plataforma de contractació
electrònica
VORTAL
a
l’enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=savosa
El proveïdor de la plataforma certifica que compleix amb l’Esquema nacional de seguretat i
garanteix que una vegada presentada la proposició a través de la plataforma es generarà
un avís de recepció electrònic amb segell de temps que garantirà la data, hora i contingut
de l’oferta.
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte.
Document signat electrònicament
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