Guia orientativa per emplenar el formulari DEUC
Per evitar problemes en l’emplenament del DEUC es recomana seguir les instruccions que es relacionen
a continuació.
1- Emplenar el DEUC mitjançant el formulari que es pot trobar al lloc web
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Una vegada dins el lloc web, s’ha de seleccionar “Soy un operador económico”, “Generar
respuesta”, indicar el país on té la seu l’empresa i clicar a “Siguiente”.

2- Un cop s’hagi emplenat tot el formulari, clicar a l’opció “Visión General” i en la següent pantalla
clicar a “Descargar como”, i guardar el formulari generat en pdf. 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.
(si es desa el formulari també en format xml, el lloc web permet importar el formulari generat
mitjançant l’opció importar un DEUC i es pot tornar a editar partint de les dades ja introduïdes).

Recomanacions per emplenar el DEUC
Cal marcar SI o NO a tots els punts requerits pel DEUC (i
complementària)

si s’escau, emplenar la informació

A continuació, s’estableixen algunes recomanacions per emplenar alguns apartats concrets

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora
Identidad del contratante
Información sobre el procedimiento de contratación
Cal emplenar els camps “Nombre oficial”, “País”, “Tipo de procedimiento”, “Título” i “Número de
referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora (en su caso)”.

Nombre oficial: Gestió de Serveis Sanitaris
País:

España

Tipo de procedimiento:
Indicar el procediment d’adjudicació que s’estableixi en l’apartat “F.Tramitació de
l’expedient i procediment d’adjudicació” del quadre de característiques plec de
clàusules administratives particulars, hi ha dues possibilitats:
•
•
Título:

Procedimiento abierto
Procedimiento de licitación con negociación

Indicar la descripció que consta en l’apartat “A.Objecte” del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora (en
su caso):
Indicar el número d’expedient que consta en l’apartat a la portada del plec de
clàusules administratives particulars o a la part superior dreta del primer full del quadre de
característiques.

Parte II: Información sobre el operador económico
En el DEUC s’haurà d’incloure nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a
les notificacions electròniques (persones de contacte), 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 cinquena 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 els apartats “correu electrònic”, “telèfon” i “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC, d’acord amb l’exemple següent:

En cas que es designi més d’una persona autoritzada a rebre notificacions, es sol·licita que els camps
“correu electrònic”, “telèfon” (es pot indicar més d’un telèfon, es recomana incloure un mòbil) i
“persona o persones de contacte” s’emplenin utilitzant els parèntesis segons l’exemple indicat
anteriorment, per facilitar-ne la posterior identificació:

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador
económico
El licitador ha d’indicar si té o no intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers, caldrà
marcar SI o NO (per defecte, l’opció que apareix es NO):

En cas d’indicar “SI” cal omplir la casella marcada en groc amb una de les opcions següents:
a)

Nom de l’empresa o empreses que es prevegi subcontractar. En aquest cas, caldrà presentar un
DEUC per separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
b) En cas que no es conegui la identitat de l’eventual subcontractista, indicar el perfil professional
o perfils professionals d’empresa que es té previst subcontractar.

(en els dos casos anteriors, caldrà indicar en el sobre 3 l’import que tinguin previst subcontractar per
cada empresa o perfil professional)

Parte IV: Criterios de selección
A la “Parte IV: Criterios de selección”, el licitador únicament ha d’indicar si compleix o no tots els
requisits de selecció requerits, és a dir: no ha d’emplenar els apartats A, B, C i D.

En cas d’indicar “NO” o deixar la casella en blanc, podrà ser motiu d’exclusió de la licitació.

