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ORGAN DE CONTRACTACIÓ: El/la rector/a de la Universitat Rovira i Virgili
1. OBJECTE DE L’ACORD MARC:
1.1. DESCRIPCIÓ: ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN
VIATGES PER A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA FUNDACIÓ URV.
Aquest Acord marc té per objecte la prestació del servei de gestió i assistència en viatges que inclou:
-

La gestió de les reserves, l’emissió, la modificació, o l’anul·lació, si s’escau, del lliurament de bitllets de
transport aeri, terrestre i marítim, tant a nivell nacional com internacional.

-

La gestió de l’emissió, la modificació o l’anul·lació, si s’escau, de les reserves d’allotjament en hotels.

-

La gestió de l’emissió, la modificació o l’anul·lació, si escau, del lloguer de vehicles tant a nivell nacional
com internacional.

-

La gestió de la contractació de trasllats en autocars o en vehicles lligats als viatges que es contractin.

-

Facilitar els serveis lligats als viatges com ara visats i certificats, trasllats, guies, hostesses, intèrprets,
gestió de duanes, excés d’equipatges, assegurances especials, ajuda en la tramitació de les targetes
d’embarcament, donar informació sobre característiques i costums dels llocs a viatjar, etc.

-

Facilitar acords amb les principals companyies aèries, de ferrocarrils i de transports terrestres que
suposin per a la Universitat Rovira i Virgili i a la Fundació URV (en endavant URV-FURV) un
abaratiment del preu de contractació.

-

La gestió de la inscripció a congressos.

-

En general qualsevol servei propi de les agències de viatge.

1.2. DESCRIPCIÓ DELS LOTS:


No s’estableixen ateses les característiques del contracte



Justificació de la no divisió en lots:

-

D’acord amb la pròpia naturalesa d’aquest acord marc, la prestació del servei no s’adjudicarà a un sol
adjudicatari, es diversificarà en tres. D’aquesta manera es pot sol·licitar la prestació del servei a
diferents adjudicataris.

-

La divisió pot fer l’execució excessivament difícil u onerosa o dificultar la correcta execució del contracte
des del punt de vista tècnic, degut a la idiosincràsia dels viatges. És per aquests motius que no és
factible, a afectes de gestió, separar en lots per un costat el transport i per l’altre l’allotjament, ja que
no es donaria un servei integral, on per qualsevol problema en el viatge es té un únic interlocutor que
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pot resoldre qualsevol incidència. Tanmateix és millor disposar d’una única assegurança d’assistència
en viatge i accidents.
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1.3. CODIFICACIÓ VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS: CPV08_63.510000-7 Serveis
d’agències de viatge i serveis similars
1.4. NOMBRE MÀXIM D’ADJUDICATARIS DE L’ACORD MARC:
Un adjudicatari ☐
Diversos adjudicataris ☒ Poden ser adjudicataris un màxim de TRES proveïdors i un mínim D’UN,
sempre que hi hagi ofertes admissibles
1.5. LICITACIÓ ELECTRÒNICA:
Si ☐
NO ☒ L’expedient no es tramita electrònicament
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVESQUE S’HAN DE SATISFER AMB L’ACORD MARC
Els serveis objecte del present Acord marc i els contractes que s’hi basen, són imprescindibles per al
compliment de les competències dels diversos centres de cost de la URV-FURV, consistents en la gestió dels
viatges oficials i, en concret, el servei d’assistència tècnica i organització dels desplaçaments, transport i
allotjament del professorat i del personal d’administració i serveis, alumnes o personal relacionat amb activitats
pròpies de la URV-FURV per motius professionals. L’objectiu principal del servei és coordinar adequadament
la gestió de reserves i emissió dels títols de viatge i allotjament del professorat, personal d’administració i
serveis, alumnes i personal relacionat amb activitats pròpies de la URV-FURV per motius, professionals.
3. ADMISSIÓ DE VARIANTS O MILLORES (Art. 142 LCSP):

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Si ☐
NO ☒
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
4.1. VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 3.912.000,00€, IVA exclòs (L’import inclou la despesa
estimativa màxima per quatre anys, a raó de 815.000,00/any més la possible modificació del contracte
que s’estima en un augment del 20% ).
4.2. PRESSUPOST ESIMAT DE LICITACIÓ.
El pressupost base o estimat de licitació de l’acord marc és de 815.000,00 € ( VUIT-CENTS QUINZE
MIL EUROS), IVA exclòs. El pressupost està determinat per preus unitaris, sense que el nombre
d’unitats a subministrar o serveis a prestar estigui definit prèviament amb exactitud en el moment de
celebrar l’Acord Marc, atès que està subordinat a les necessitats de les entitats durant la vigència de
l’acord.
El desglossament del pressupost base de licitació és:
-

Universitat Rovira i Virgili: 774.000,00 euros, iva exclòs
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-

Fundació URV: 41.000,00 euros, iva exclòs

El present pressupost no suposa una obligació de despesa atès que es determinarà en funció dels
contractes derivats que realment es duguin a terme.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Quadre econòmic de la URV – FUNDACIÓ URV
La despesa estimativa màxima per un any es basa en la despesa corresponent a l’anualitat 2017:

Núm. d'operacions

Import: Volum de negoci

Aeri nacional

250

27.854,79€

Aeri Europa

548

108.612,16€

Aeri intercontinental

379

237.445,00€

Low cost

400

58.889,62€

1.568

432.801,57€

963

45.479,67€

1.460

48.868,05€

2.402

94.347,72€

Hotel nacional

1.077

95.143,13€

Hotel internacional

1.354

145.044,77€

2.417

240.187,90€

16

5.136,46€

288

34.779,21€

3.932

6.587,80€

VIATGES

Subtotal
FERROCARRIL
BCN- TGN - Madrid / Madrid-TGN BCN
Altres
Subtotal

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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ALLOTJAMENT

Subtotal
LLOGUER VEHICLES
Lloguer cotxes
ALTRES
Altres serveis
COMISSIÓ SERVEIS
Preu emissió de bitllets
TOTAL

813.840,66€
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Quadre econòmic URV
Núm. d'operacions

Import: Volum de negoci

Aeri nacional

236

25.847,12€

Aeri Europa

523

103.148,61€

Aeri intercontinental

364

228.054,03€

Low cost

386

57.678,74€

1.509

414.728,50€

874

40.631,80€

1.397

46.644,91€

2.271

87.276,71€

Hotel nacional

1.009

87.910,65€

Hotel internacional

1.315

138.771,68€

2.324

226.682,33€

16

5.136,46€

285

33.934,95€

3.743

5.864,25€

VIATGES

Subtotal
FERROCARRIL
BCN- TGN - Madrid / Madrid-TGN -BCN
Altres
Subtotal
ALLOTJAMENT

Subtotal
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LLOGUER VEHICLES
Lloguer cotxes
ALTRES
Altres serveis
COMISSIÓ SERVEIS
Preu emissió de bitllets
TOTAL

773.623,20€
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Quadre econòmic FURV

Núm. d'operacions

Import: Volum de negoci

Aeri nacional

14

2.007,67€

Aeri Europa

25

5.463,55€

Aeri intercontinental

15

9.390,97€

Low cost

14

1.210,88€

59

18.073,07€

BCN- TGN - Madrid / Madrid-TGN -BCN

89

4.847,87€

Altres

63

2.223,14€

131

7.071,01€

Hotel nacional

68

7.232,48€

Hotel internacional

39

6.273,09€

93

13.505,57€

0

0

3

844,26€

189

723,55€

VIATGES

Subtotal
FERROCARRIL

Subtotal
ALLOTJAMENT

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Subtotal
LLOGUER VEHICLES
Lloguer cotxes
ALTRES
Altres serveis
COMISSIÓ SERVEIS
Preu emissió de bitllets
TOTAL

40.217,46€

4.3. ACORD MARC SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
SI ☒ El valor estimat del contracte supera el llindar establert per als contractes de serveis subjectes
a regulació harmonitzada, art. 22.2 de la LCSP
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NO ☐

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

4.4. FINANÇAMENT DE L’ACORD MARC
Finançat amb Fons Europeus SI

☐ NO ☒

4.5. PREU UNITARIS MÀXIMS

PREU MÀXIM
(IVA exclòs)

CONCEPTE
Càrrec d’emissió de bitllets d’avió dins d’Espanya

10,00 euros

Càrrec d’emissió de bitllets d’avió resta d’Europa

12,00 euros

Càrrec d’emissió de bitllets d’avió intercontinentals

14,00 euros

Càrrec d’emissió de bitllets de tren

4,00 euros

Càrrec d’emissió per bitllet de vaixell o autocar

4,00 euros

Càrrec d’emissió mitjançant aplicatiu web

8,00 euros

Càrrec per gestionar anul·lacions de reserves

6,00 euros

Càrrec per gestionar modificacions de reserves

6,00 euros

Càrrec per gestionar la inscripció a congressos

10,00 euros

Càrrec per gestionar l’emissió de targetes d’embarcament

6,00 euros

Càrrec per gestionar els serveis extra a banda del propi títol
del viatge, com per exemple, reserva de seient, inclusió
serveis equipatge o fast boarding.

6,00 euros

4.6. ANUALITATS SEGONS TERMINI D’EXECUCIÓ

Universitat Rovira i Virgili
Anualitat

Import net, sense IVA

2019

258.000,00€

2020

516.000,00€

Total

774.000,00€
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Fundació URV

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Anualitat

Import net, sense IVA

2019

13.666,66€

2020

27.333,34€

Total

41.000,00€

Aquesta distribució està en funció de la prestació efectiva del servei durant quatre (4) mesos de l’exercici 2019;
una vegada signat el contracte l’import adjudicat s’ajustarà a les mensualitats reals.
Per a la resta d’anualitats que afecten la vigència d’aquest contracte la URV i la FURV es compromet a fer la
reserva pertinent.

4.7. REVISIÓ DE PREUS:
SI ☐
NO ☒ Per no complir amb les circumstàncies establertes en l’article 103.2 de la LCSP

4.8. SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL PREU
Components de la prestació
Unitats d’execució
Imitats de temps
Preu fix
Honoraris per tarifa
Altres

☐
☐
☐
☐
☒
☐

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

5. TRAMITACIÓ DE LA DESPESA, EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ORDINÀRIA
ANTICIPADA

☒
☐

En el pressupost de despeses de la URV-FURV, en els conceptes pressupostaris de l’article 23 dels diferents
centres de cost, existeix normalment crèdit adequat i suficient a per tal de cobrir les despeses futures
corresponents a l’expedient de referència.
6. TERMINI DE VIGÈNCIA I EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC
6.1. DATA A PARTIR DE LA QUAL ENTRA EN VIGOR L’ACORD MARC:
1 de setembre de 2019 o en la data que s’indiqui en el contracte depenent del temps necessari per a la
tramitació de l’expedient.
6.2. DURADA DE L’ACORD MARC: Un any
6.3. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN AQUEST ACORD MARC:
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Els serveis s’efectuaran seguint el procediment establert en el plec de prescripcions tècniques per
als contractes basats.
6.4. TERMINI DE RECEPCIÓ: simultani a la prestació

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

7. PRÒRROGA:
SÍ ☒ S’estableix la possibilitat de prorrogar l’Acord marc per a períodes anuals a comptar des de
la finalització d’aquest Acord, segons el que estableix l’article 219.2 de la LCSP, sense que el termini
d’execució més les pròrrogues que s’estableixin superin els quatre anys.
NO ☐
8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDEDIENT
8.1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Obert ☒ Art. 131, 156 i 157
Obert simplificat
☐
Obert supersimplificat ☐
8.2. TRAMITACIÓ
Ordinària
Urgent
Emergència

☒
☐
☐

8.3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER FASES
SÍ ☐ En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de fases i el llindar o els criteris establers per
a la supervisió de les diverses fases.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

NO ☒

9. PUBLICITAT
PUBLICACIÓ AL DOUE
SÍ ☒ Preceptiva, se sotmet a regulació harmonitzada. Art. 135 LCSP
NO ☐

10. ADREÇA DEL PERFIL DEL CONTRACTANT
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap
=865462&ambit=8413796&
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11. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
11.1.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

A. En paper (es pot presentar de dues maneres):
1. A l’Oficina del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili, c/ Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Correu electrònic, telèfon i fax: registre.general@urv.cat, 977 55 80 40, 977
29 70 35
2. Per correu, segons el que estableix l’article 80.4 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
En aquest cas, el licitador ha de justificar que la data i hora de presentació de la proposició
han tingut lloc en el termini establert a aquest efecte, i ha de comunicar el mateix dia en
què es farà, mitjançant un telegrama o fax (977 29 70 35) dirigit al Registre General de la
Universitat Rovira i Virgili. Sense la concurrència dels dos requisits, la proposició no
s’admetrà.
També es pot comunicar per correu electrònic a l’adreça registre.general@urv.cat, si bé
en aquest cas l’enviament de l’anunci només serà vàlid si hi ha constància de la
transmissió i recepció de les dades i del contingut íntegre de les comunicacions i si
s’identifiquen fidedignament la persona remitent i la persona destinatària. En aquest
supòsit, s’ha de procedir a l’obtenció de còpia impresa i al seu registre, que s’ha d’incorporar
a l’expedient. En qualsevol moment, la Universitat pot verificar la identificació i veracitat
del correu electrònic i del contingut, o exigir la ratificació presencial de l’enviament. Sense
la concurrència dels dos requisits la proposició no serà admesa, si l’Òrgan de Contractació
la rep posteriorment a la data de finalització del termini assenyalat a l’anunci.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

3. Presentació electrònica: No
11.2.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

El termini de presentació de proposicions serà de trenta-cinc (35) dies, comptats des de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
11.3.

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

☒Manual: sobres en paper a qualsevol lloc indicat a l’apartat 11.1 A d’aquest Quadre resum
☐Electrònica: sobres en format digital a la Plataforma de Contractació del Sector Públic
☐Electrònica i/o manual: sobres en format digital i/o sobres en paper
Cal incloure la documentació que s’especifica als apartats 14, 15 i 16 del Quadre resum,
respectivament per a cada sobre.
SOBRE A
SOBRE B

☒
☐

Inclou la documentació que s’especifica a l’apartat 14 d’aquest Quadre resum
No correspon per aquest expedient
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☒

SOBRE C

Inclou la documentacióque que s’epecifica a l’apartat 16 d’aquest Quadre resum

12. MITJANS PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

CLASSIFICACIÓ: No cal disposar de la classificació empresarial, sens perjudici d’acreditar la
solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant l’acreditació de la classificació següent:
Grup: U, Subgrup: 4 Agències de Viatges Categoria: 4
En cas de no estar classificat, s’ha d’acreditar de la manera següent:


Declaració sobre el Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i
de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 1.304.000€.
(VE) 3.912.000€ / 3= 1.304.000€

Aquest apartat s’acreditarà amb la presentació del comptes oficials degudament presentats
en el Registre mercantil o en el registre que correspongui.
En tot cas, la inscripció en el Registre Electrònic d’empreses licitadores acreditarà davant tots els òrgans de
contractació del sector públic, d’acord amb allò reflectit i excepte prova en contra, les condicions de solvència
econòmica i financera de l’empresari.
13. MITJANS PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
13.1 Classificació: No cal disposar de la classificació empresarial, sens perjudici d’acreditar la solvència
econòmica, financera i tècnica mitjançant l’acreditació de la següent classificació:
Grup: O, Subgrup: 4 Agències de Viatges Categoria: 4
En cas de no estar classificat, s’ha d’acreditar de la manera següent:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e



Relació dels serveis o treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte
executats en el curs dels tres últims anys, que inclogui l’import, les dates i el destinatari,
públic o privat.
Els serveis o treballs realitzats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o si manca
aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari; si escau, l’autoritat
competent comunicarà aquests certificats directament a l’Òrgan de Contractació.
El licitador haurà d’acreditar com a mínim tres serveis.

13.2 Solvència tècnica complementària: No es demana

14. DOCUMENTS QUE CAL INCLOURE EN EL SOBRE “A”

Contingut del sobre “A” Contracte subjecte a regulació harmonitzada.
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La relació de documents es relaciona a la clàusula 10.3 del Plec de clàusules administratives particulars.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Codi de verificació: add0bc4952230a8e



DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) d’acord amb les instruccions per
emplenar-lo que s’indiquen en l’annex XVII del PCAP. La seva presentació no eximeix el licitador que
presenti l’oferta amb millor relació qualitat-preu d’acreditar, amb caràcter previ a l’adjudicació la
documentació que es detalla a l’apartat 10.3.1.2. Així mateix, i en qualsevol moment del procediment i
a requeriment de la Mesa o l’Òrgan de Contractació, es pot sol·licitar als licitadors, si existeix dubte
raonable sobre la vigència o fiabilitat d’aquesta documentació, que en presentin una part (art. 140.3 de
la LCSP). Si el procediment preveu la divisió en lots de l’objecte del contracte, cal aportar una DEUC
per cada lot que es liciti.
Quan els empresaris recorrin a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb l’article 75
de la LCSP, cadascuna també ha de presentar una declaració responsable i/o DEUC, per lot en què
participi, en la qual figuri la informació pertinent.
Finalment, si grups de licitadors, incloses associacions temporals, participen conjuntament en el
procediment de contractació, cal presentar un DEUC separadament, en el qual figuri la informació
requerida a les parts de II a V, per a cada entitat participant i lot que es liciti.



Declaració per indicar una adreça de correu electrònic habilitada en la qual s’autoritza a rebre les
notificacions per mitjans electrònics emplenant el model que recull l’ANNEX XV d’aquest plec, segons
el que indiquen l’article 140.1.a 4 de la LCSP i la disposició addicional quinzena.



Relació d’empreses pertanyents a un mateix grup. Declaració relativa a la pertinença a un grup
empresarial, de la licitadora amb indicació del percentatge de participació i posició de conformitat al que
estableix l’article 42 del Codi de comerç. En el cas de no pertànyer a cap grup empresarial, cal emplenar la
declaració indicant aquesta circumstància, segons el model de l’annex núm. XVIII.



Declaració relativa a les empreses que estan obligades a tenir treballadors amb discapacitat en plantilla,
d’acord amb el model fixat a l’annex II.1 d’aquest plec, per la qual, si en resulta adjudicatari, assumeix
l’obligació d’ocupar, durant la vigència del contracte, treballadors amb discapacitat en un 2%, almenys, de
la plantilla de l’empresa, si té 50 o més treballadors quan el contractista està subjecte a aquesta obligació,
d’acord amb l’article 42.1 del Reial decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. En aquesta declaració
s’ha de fer constar, a més, que assumeix igualment l’obligació d’acreditar a l’Òrgan de Contractació, si li
ho requereix durant la vigència del contracte, o, en tot cas, abans de la devolució de la garantia definitiva,
el compliment de l’obligació esmentada anteriorment.



Declaració relativa a les empreses que estan obligades, segons l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, d’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat
efectiva de dones i homes, segons el model de l’annex II.2.



Si escau, els empresaris que concorrin en proposta d’UTE, han d’indicar els noms i les
circumstàncies dels MEMBRES que hagin de constituir-la i la participació de cadascun i que
assumeixen el COMPROMÍS DE CONSTITUIR-SE FORMALMENT EN UTE en cas de resultar
adjudicataris de l’acord marc, segons el model de l’annex VIII.
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e



Si escau, la declaració de lots als quals es concorre i indicació sobre la preferència en l’adjudicació,
emplenant l’annex XIX, “DECLARACIÓ DE LOTS ALS QUALS ES CONCORRE I OPCIÓ DE LOTS”.



Si l’apartat 29 del Quadre resum preveu la subcontractació de part de l’objecte del contracte, cal aportar
degudament emplenat l’annex XX d’aquest Plec de clàusules.



En el cas d’empreses estrangeres, si el contracte s’ha d’executar a Espanya, han d’aportar una
declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que li correspon al licitant, segons el model que s’adjunta a l’annex
núm. IV BIS d’aquest Plec.



Garantia provisional. No

15. DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE “B”: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA A
CRITERIS NO QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
NO CORRESPON EN AQUEST EXPEDIENT
16. DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE “C”: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
Oferta econòmica i documentació relativa a criteris avaluables de forma automàtica, segons el model de
l’ANNEX VII
17. MOSTRES

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

17.1.

CORRESPON PRESENTAR MOSTRES:
SI ☐
NO ☒ En aquest expedient no correspon

18. MESES DE CONTRACTACIÓ
18.1.
COMPOSICIÓ: La Mesa de Contractació de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb l’article
21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic es compon de la manera següent:
Presidenta:

Sra. Sílvia M. Sancho i Roca, gerent en funcions
President suplent: Sr. Carles Garcia Mellado

Vocals: Sra. Carme Pitarch Placa, tècnica del Gabinet Jurídic
Suplent: Sra. Sandra Rodriguez Rodríguez
Sr. Enrique Sánchez Garcia, cap del Servei de Recursos Econòmics
Suplent: Sra. Asunción del Fraile Marsal
Secretari/ària: Sra. Cristina Milà Rovira, funcionària de l’Oficina de Contractació
Suplent: Sra. Elena Nadal Baiges
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18.2.

CONVIDATS

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

El/la president/a de la Mesa de Contractació pot convidar les persones següents a totes les sessions:
-

Esther Ferrando Marimón, tècnica del Gabinet Tècnic de la Gerència

-

David Martín Frigols, en representació de la FURV

-

Victor Màrquez Fernàndez, en representació de la FURV

18.3.

NOMENAMENT COMITÈ D’EXPERTS

No procedeix
19. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
19.1.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: No procedeix

19.2.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT FORMULES: 100
punts (100%)
L’anàlisi de les proposicions es farà en una única fase on es valoraran varis criteris d’apreciació objectiva i
avaluables de manera automàtica, mitjançant l’aplicació de fórmules
L’adjudicació es materialitzarà sumant la puntuació obtinguda en aquesta fase. La puntuació màxima a obtenir
és de 100 punts.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Els criteris d’adjudicació en aquesta fase són els següents:
1- OFERTA ECONÒMICA:
2- QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI:
3- DESCOMPTE SOBRE ALLOTJAMENT
4- SERVEI D’ATENCIÓ 24 HORES, 365 DIES
5- DISPONIBILITAT HORÀRIA
PUNTUACIÓ TOTAL:

Fins a 56,5 PUNTS
Fins a 24,5 PUNTS
Fins a 10,0 PUNTS
Fins a 5,0 PUNTS
Fins a 4,0 PUNTS
Fins a 100 PUNTS

1- OFERTA ECONÒMICA: Puntuació màxima: 56,5 punts
La retribució dels serveis oferts per l’agència de viatges és pròpiament el que es valora en aquest apartat i és
el que constitueix el “preu” de la futura facturació pels serveis oferts.
Es valoraran dins d’aquest criteri els aspectes que s’assenyalen a continuació (caldrà emplenar l’Annex núm.
VII):
A efectes de valoració d’aquest apartat, cal assenyalar que : l’import del càrrec per l’emissió de bitllet s’entendrà
únic per a trajectes d’anada i tornada efectuats amb el mateix mitjà de transport, i emesos al mateix moment,
encara que siguin en companyies diferents.
Si el transport és aeri i requereix d’un trajecte amb escales, s’aplicarà un únic càrrec d’emissió.
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Cal establir un únic tipus de bitllet per concepte, independentment sigui en turista o preferent.
Si la companyia és low cost s’aplicarà el càrrec d’emissió ofert d’acord amb la destinació (nacional, resta europa
o interontinental)

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

En aquest apartat es valoraran els següents aspectes i es puntuaran en la forma que expressament s’hi
determina:
A) Càrrec per emissió de bitllets aeris. La puntuació màxima és de 41 punts, que es distribuiran de la forma
següent:


Bitllets dins d’Espanya: 6 punts.



Bitllets per la resta d’Europa: 20 punts.



Bitllets intercontinentals: 10 punts.



Bitllets emesos pel sistema d’auto reserva: 5 punt.

La màxima puntuació s’atorgarà a aquelles ofertes que ofereixin el càrrec per emissió de bitllets més
econòmic.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
B) Càrrec per emissió de bitllets de tren. La puntuació màxima és de 10 punts i s’atorgarà a aquelles ofertes
que ofereixin el càrrec per emissió de bitllets més econòmic.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e



Bitllets de tren a qualsevol destinació: 10 punts

La màxima puntuació s’atorgarà a aquelles ofertes que ofereixin el càrrec per emissió de bitllets més
econòmic.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
C) Càrrec per emissió de bitllets de transport de vaixell o autocar: La puntuació màxima és de 0,5 punts.
La màxima puntuació s’atorgarà a aquelles ofertes que ofereixin el càrrec per emissió de bitllets més
econòmic.
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La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa

D) Càrrec per gestionar anul·lacions de reserves: La puntuació màxima és de 1 punt i s’atorgarà a aquelles
ofertes que ofereixin el valor més baix. La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
Aquest càrrec s’aplicarà quan el bitllet estigui adquirit formalment, el viatge es cancel·li i la companyia
retorni el preu pagat (bé sigui totalment o parcialment). Les anul·lacions de reserves no formalitzades
quedarien excloses de càrrec.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

E) Càrrec per gestionar l’emissió en cas de modificació: La puntuació màxima és de 1 punt i s’atorgarà a
aquelles ofertes que ofereixin el valor més baix. La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent
fórmula:

P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
Aquest càrrec s’aplicarà quan el bitllet estigui adquirit formalment i la companyia apliqui una penalització
per canvi.
F) Càrrec per gestió d’inscripció a congressos: És un càrrec de gestió que s’aplica per la inscripció a
congressos, cursos, seminaris o altres esdeveniments ( tant a nivell nacional com internacional). La
puntuació màxima és d’1 punt i s’atorgarà a aquelles ofertes que ofereixin el valor més baix. La resta
d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

15

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 21 de 101

P= A* (1-((C-B)/B))

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
G) Càrrec per gestió de targetes d’embarcament : És un càrrec de gestió que s’aplica per a la tramitació i
emissió de les targetes d’embarcament. La puntuació màxima és d’1 punt i s’atorgarà a aquelles ofertes
que ofereixin el valor més baix. La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

H) Càrrec per serveis extra a banda del propi títol de viatge, s’emeten un cop fet el bitllet i requereixen un
gestió per part de l’agència de viatge, com per exemple, reserva seient, inclusió serveis equipatge o fast
boarding.
La puntuació màxima és d’1 punt i s’atorgarà a aquelles ofertes que ofereixin el valor més baix. La resta
d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:

P= A* (1-((C-B)/B))
On:
P= Puntuació de l’oferta
A= Puntuació màxima
C= Oferta que es valora
B= Oferta més baixa
En cada un dels apartats del punt 1 (oferta econòmica), en el cas que una empresa licitadora oferís un càrrec
d’emissió de 0,00 euros, aquesta tindria la màxima puntuació. Per tal de valorar la resta d’ofertes, es prendria
com a valor de la millor oferta: 0,01 euros.
A aquest efecte, les empreses ompliran l’Annex núm. VII
Justificació del criteri: amb l’aplicació d’aquest criteri es pretén valorar especialment la millor relació qualitatpreu en l’execució del contracte aconseguint una oferta econòmica que ajudi a minimitzar la despesa suportada
des d’un punt de vista quantitatiu.
2 - QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI: Puntuació màxima: 24,5 punts
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A) Persones destinades a l’execució de l’Acord marc (fins a 2 punts):
En aquest apartat es valorarà el nombre de persones destinades a l’execució de l’Acord marc, encarregades
de gestionar els diferents encàrrecs de servei, que superin l’establert en el Plec de prescripcions tècniques i
amb un màxim de 2 persones addicionals.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

1 persona addicional: es valorarà amb 1 punt
2 persones addicionals: es valorarà amb 2 punts
Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII
Amb aquest criteri es pretén millorar el servei d’atenció i gestió de les peticions.
B) Qualificació professional de l’equip de treball (fins a 9,5 punts):
En aquest apartat es valorarà la qualitat en el servei que l’equip de treball posa a disposició de l’Acord marc,
amb el coneixement de les característiques pròpies d’aquest servei i l’eficiència en el temps i en els recursos.
En aquest sentit, es valorarà l’antiguitat i la titulació del personal adscrit a l’Acord marc, amb el detall que
s’especifica a continuació, en allò que superi el requerit en el Plec de prescripcions tècniques.
D’acord amb la clàusula quarta del Plec de prescripcions tècniques, “el responsable de l’equip haurà de
disposar de la titulació de diplomat en turisme, grau en turisme o títol equivalent o bé acreditar una experiència
en l’organització dels viatges denominats en aquest Plec mínima de 3 anys (en el sector de l’agència de
viatges)”.
B1) Antiguitat de les persones destinades a l’execució de l’Acord marc: (8 punts), dividit en:
Els aspectes relatius al responsable es valoraran amb un màxim de 4 punts
a) Antiguitat a l’empresa licitadora: fins a 2 punts
b) Antiguitat al sector de l’agència de viatges (inclosos els de l’empresa): fins a 2 punts.
Es valorarà atorgant el màxim de punts a la persona que declari el major nombre d’anys treballats en
cada un dels 2 apartats i la resta es valorarà d’acord amb la següent fórmula:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Puntuació màxima*(oferta que es valora/millor oferta)
Els aspectes relatius a la resta de personal es valoraran amb un màxim de 4 punts
a) Antiguitat a l’empresa licitadora: fins a 2 punts
b) Antiguitat al sector de l’agència de viatges (inclosos els de l’empresa): fins a 2 punts.
Aquest apartat es valorarà atorgant el màxim de punts a l’empresa que declari el major nombre danys
treballats a cada un dels 2 apartats i la resta es valorarà segons la formula següent. Per tal de calcular
aquest valor, es prendrà com a base el sumatori de l’antiguitat de cada persona i es dividirà pel nombre
de persones.
Puntuació màxima*(oferta que es valora/millor oferta)
Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.
B2) Nombre de persones diplomades en turisme, grau en turisme o titulació equivalent, que composaran l’equip
de treball de persones encarregades de gestionar els diferents encàrrecs de servei, i que millora l’establert en
el Plec de prescripcions tècniques.
La puntuació màxima és de 1,5 punts i s’atorgarà de la forma següent:
Una persona addicional diplomada en turisme, grau en turisme o titulació equivalent: 0,5 punts.
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Dues persones addicionals diplomades en turisme, grau en turisme o titulació equivalent: 1 punt.
Tres persones addicionals diplomades en turisme, grau en turisme o titulació equivalent: 1,5 punts.
Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Amb aquest criteri es pretén que la URV gaudeixi del servei executat per les persones amb millor experiència
i formació.
C) Serveis addicionals de suport al client (fins a 3 punts):
Es valoraran aquells sistemes d’informació que aportin serveis addicionals de suport als destinataris de la URV
i al viatger:
-

Aplicació i/o procediment que informi als destinataris de la URV i al viatger directament de qualsevol
incidència en el viatge contractat (vagues, cancel·lacions, retards....): 1,5 punts

-

Aplicació informàtica de geolocalització dels viatgers: 1,5 punts

Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.
Amb aquest criteri es pretén millorar els serveis mínims demanats en al plec de prescripcions tècniques.
D) Temps de resposta màxim (fins a 10 punts)
Temps de resposta màxim en què es compromet l’empresa licitadora a respondre els encàrrecs del servei dels
destinataris de la URV, es valoraran aquelles ofertes que ofereixin un temps de resposta més breu que el mínim
exigit en el plec.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

La puntuació màxima és de 10 punts i s’atorgarà de la forma següent:
-

TEMPS 1 -Temps de resposta entre immediat i 2:00 h: 10 punts

-

TEMPS 2 -Temps de resposta entre 2:01 i 4:00 h: 7,5 punts

-

TEMPS 3 -Temps de resposta entre 4:01 i 8:00 h: 5 punts

-

TEMPS 4 -Temps de resposta entre 8:01 i 12:00 h: 2,5 punts

-

TEMPS 5 -Temps de resposta entre 12:01 i 24:00 h: 0 punts

Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.
Amb aquest criteri es pretén valorar el temps de resposta dels encàrrecs, d’aquesta manera es puntuarà a els
licitadors que ofereixen un temps de resposta més reduït, millorant així el servei.

3 - DESCOMPTE SOBRE LA FACTURACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT
Puntuació màxima 10 punts
Percentatge de descompte sobre la facturació dels serveis d’allotjament: La puntuació màxima és de 10 punts
Al percentatge més elevat se li atorgà la puntuació màxima, la resta es calcula en base la següent fórmula:
Puntuació màxima* ( oferta que es valora / oferta amb percentatge més elevat)
Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Justificació del criteri: amb l’aplicació d’aquest criteri es pretén valorar especialment la millor relació qualitatpreu en l’execució del contracte aconseguint un descompte sobre l’allotjament que ajudi a minimitzar la
despesa suportada des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

4- SERVEI D’ATENCIÓ 24 HORES 365 DIES:
Puntuació màxima 5 punts
En aquest apartat es valorarà les prestacions que el servei oferirà durant les 24 hores 365 dies l’any, que
poden representar una millora respecte les característiques mínimes previstes en el Plec de prescripcions
tècniques i que permetin una comunicació immediata amb l’interlocutor:

La puntuació màxima és de 5 punts i s’atorgaran amb la següent distribució:
a) Resolució d’incidències abans o durant el viatge, i canvis de bitllets d’avió o d’allotjament en el moment
de la sol·licitud: 2,5 punts
b) Emissió i cancel·lació de bitllets de transport i allotjament, i tramesa al departament/entitat en el
moment de la sol·licitud: 2,5 punts

Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII.

5 - DISPONIBILITAT HORÀRIA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

La puntuació màxima és de 4 punts i s’atorgarà:
a) Ampliació horari de dilluns a divendres: fins a 3,75 punts a aquelles propostes que ofereixin un horari
més ampli de prestació del servei a aquell recollit com a mínim obligatori en la clàusula sisena del Plec
de prescripcions tècniques (dilluns a divendres de 9 hores a 15 hores i de 16:00 hores a 19 hores) .
Es calcularà sumant les hores disponibles de dilluns a divendres. La millor oferta rebrà la màxima
puntuació, la resta es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació màxima*(oferta que es valora/millor oferta)
b) Ampliació horari dissabte : fins a 0,25 punts a aquelles propostes que ofereixin obrir en dissabte. El
Plec de prescripcions tècniques no estableix cap horari mínim.
Es calcularà sumant les hores disponibles de dissabte. La millor oferta rebrà la màxima puntuació, la
resta es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació màxima*(oferta que es valora/millor oferta)
Per poder valorar aquest apartat s’emplenarà l’Annex núm. VII
Justificació del criteri: amb l’aplicació d’aquest criteri es pretén valorar l’horari d’atenció més elevat, aconseguint
que els usuaris puguin encomanar els encàrrecs amb més flexibilitat horària.
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RESUM DE LA PUNTUACIÓ:

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Criteris subjectius (criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un
judici de valor)
Criteris objectius (la valoració dels quals es produeix de forma
automàtica per aplicació de fórmules)
TOTAL PUNTUACIÓ

19.3.

(no n’hi ha)
Fins a 100 punts
Fins a 100 punts

CRITERI DE PREFERÈNCIA O DESEMPAT EN L’ADJUDICACIÓ:

Els criteris específics per al desempat els estableix l’article 147.2 de la Llei de contractes del sector públic.
20. COMITÈ D’EXPERTS O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT: No procedeix
20.1.
CORRESPON LA VALORACIÓ PER UN COMITÈ D’EXPERTS O ORGANISME TÈCNIC
ESPECIALITZAT: No procedeix
21. OFERTA AMB VALORS ANORMALS O DESPROPROCIONATS
PER LES CARACTERISTICAS DE L’EXPEDIENT NO S’APLICA
22. GARANTIA PROVISIONAL
22.1.

CORRESPON CONSTITUIR GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix

22.2.

IMPORT TOTAL DE LA GANATIA PROVISIONAL: No procedeix

22.3.

IMPORT DE LA GARANTIA PROVISIONAL PER LOTS: No procedeix

23. GARANTIA DEFINITIVA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

23.1.
CORRESPON CONSTITUIR GARANTIA: SI. L’import de la garantia definitiva serà el resultant de
dividir l’import corresponent al 5% del l’import de licitació net (815.000€) entre el nombre d’adjudicataris de
l’Acor marc.
Tenin en compte que els contractes amparats en aquest Acord marc seran de quantia petita i es
desenvoluparan al llarg del termini de durada del mateix, l’exigència de garantia definitiva cada vegada que
es sol·liciti un servei resultaria un obstacle per a l’agilitat administrativa del procediment. És per això que
s’estableix una garantia definitiva general de l’Acord marc, amb l’objecte d’afiançar les responsabilitats que
es piguin derivar de l’execució de tots els contractes basats corresponents.
La garantia definitiva dispositada es mantindrà al llarg del període de durada de l’Acord marc i, en el seu
cas, de les pròrrogues que es formalitzin. Les garaties no seran retornades o cancel·lades fins que s’hagin
complert satisfactòriament els contractes, el seu termini o resoltes sense culpa del contractista.
24. ALTRES GARANTIES QUE S’EXIGEIXEN
No s’estableixen.
25. TERMINI DE GARANTIA
25.1.

CORRESPON DEFINIR TERMINI DE GARANTIA: Mentre duri la relació contractual.
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26. LLOC DE LLIURAMENT DELS BÉNS I PERSONA RESPONSABLE DE L’ACORD MARC
26.1.

LLOC DE LLIURAMENT: Centres de cost de la URV (Veure apartat segon del PPT).

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

26.2.
PERSONA RESPONSABLE DE L’ACORD MARC: Esther Ferrando Marimón, Tècnica del
Gabinet Tècnic de la Gerència.
26.3.
PERSONA RESPONSABLE DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC: El
responsable de cada centre de cost peticionari del servei.
27. RÈGIM DE PENALITATS ESTABLERT PER LES CARACTERISTIQUES ESPECIALS DE L’ACORD
MARC I DIFERENT DE L’ESTABLERT AMB CARÀCTER GENERAL
Les empreses adjudicatàries executaran els serveis al seu risc i ventura i estaran obligats a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució dels contractes derivats, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l’òrgan de contractació.
Segons l’operativa del servei del plec de prescripcions tècniques les empreses adjudicatàries s’han de fer
responsables de la qualitat tècnica dels serveis que desenvolupin i de les prestacions i serveis realitzats.
Així mateix, són responsables que els serveis objecte de l’Acord marc i dels encàrrecs es prestin dins del
termini previst, amb el sistema acordat i d’acord amb les característiques i requisits establerts en els plecs
reguladors de l’Acord marc i dels encàrrecs. Queden exemptes de responsabilitat en els casos en els que
el servei no hagi estat possible de realitzar per causes de força major que es puguin justificar.
Els encàrrecs de servei s’han d’executar amb subjecció al que estableixin les condicions d’execució de
l’encàrrec, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’Òrgan de
contractació. El contractista resta obligat al compliment dels terminis totals i parcials d’execució que es fixin
en els encàrrecs.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Penalitats per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte:
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, com poden ser alteracions en els
horaris, en els recorreguts, en els preus o en les condicions d’allotjament pactades així com en les
condicions econòmiques o de qualitat dels serveis de transport complementaris i, en general, de les
condicions acordades i aprovades per a la realització d’un viatge concret, per causes imputables a les
empreses adjudicatàries, podran ser penalitzats amb una quantia econòmica fins al 10% de l’import del
preu del viatge de la persona o persones afectades. Aquesta mateixa penalització es podrà imposar en el
supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials.
Penalitat per oferiment de serveis menys avantatjosos
En el supòsit que en un servei l’empresa adjudicatària no hagi ofert a la unitat peticionària l’opció més
avantatjosa per a la URV, basant-se principalment en el preu del servei, i aquest fet pugui ser comprovat,
s’imposarà una penalitat pecuniària equivalent al doble de l’import no estalviat.
Penalitat per no compliment de temps de resposta màxim
En el supòsit en que l’empresa adjudicatària no compleixi amb el termini màxim de resposta ofert en la
seva proposta, i sempre i quan no hagi esta possible de realitzar per causes de força major que es puguin
justificar, s’imposarà una penalitat pecuniària equivalent al 2% de l’import del preu del viatge si la desviació
és inferior a 24h i una penalitat pecuniària del 4% si al desviació es superior a 24h.
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Penalitat per no compliment del servei d’atenció 24 hores 365 dies

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

En el supòsit en que l’empresa adjudicatària no compleixi amb els servei d’atenció 24 hores 365 dies ofert
en la seva proposta, i això causi alguna incidència als viatgers, s’imposarà una penalitat pecuniària
equivalent al 4% de l’import del preu del viatge de la persona o persones afectades.
Les incidències i penalitats corresponents seran gestionades per la persona interlocutora de l’empresa
adjudicatària designada i la URV, previ expedient contradictori. Aquestes penalitats es faran efectives
mitjançant deduccions sobre l’import que s’hagués d’abonar al contractista per l’esmentat encàrrec o de la
forma que s’estableixi entre les dues parts.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què puguin tenir dret els
destinataris de la URV originats pels incompliments del contractista en la prestació d’un servei.

28. FACTURACIÓ I RÈGIM DE PAGAMENTS
28.1.
FACTURACIÓ: CONTINGUT I REQUISITS: Segons la legislació vigent, les factures s’han
d’estendre:
28.1.1. Facturació per a la URV:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

D’acord amb el que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, la factura s’ha de fer en format electrònic i s’ha de presentar
per mitjà del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACE), a l’enllaç següent:
https://face.gob.es/es
- A nom de la Universitat Rovira i Virgili, amb CIF: Q9350003A.
- Cal indicar el centre de cost i la unitat que s’ocupa de la tramitació.
- Cal especificar la identificació de l’expedidor, nom i cognoms, si és persona física, o amb
el CIF i denominació social completa si és persona jurídica.
- Cal incloure el domicili de l’obligat a expedir la factura.
- Cal incloure el domicili de la Universitat Rovira i Virgili: c/ Escorxador, s/n, 43003
Tarragona.
- Cal incloure el número de factura i la data d’expedició.
- La factura ha d’indicar específicament la referència/número d’expedient de l’Acord marc
que es tracti. Sense aquest requisit, les factures són rebutjades: Núm. exp:
PL:URV.N01.05.01 SE 15/19
- Cal especificar amb claredat els serveis que l’originin i l’usuari
- Ha d’incorporar el tipus d’IVA aplicat, l’expressió “IVA inclòs” o, si escau, l’expressió
“operació exempta” i justificar-ne l’exempció.
- Han d’incloure els codis DIR3: La Universitat facilitarà els Codis a les empreses
adjudicatàries.
• Oficina comptable: GE000818
• Òrgan gestor: GE000817
• Unitat tramitadora: El servei/unitat sol·licitant del servei ha d’indicar la unitat
tramitadora.
• Òrgan proponent: El servei/unitat sol·licitant del servei ha d’indicar l’òrgan
proponent (Centre de cost)
• Unitat tramitadora: El servei/unitat sol·licitant del servei ha d’indicar la unitat
tramitadora.
• Òrgan proponent: El servei/unitat sol·licitant del servei ha d’indicar l’òrgan
proponent (Centre de cost)
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Tots els requisits i les condicions sobre facturació es recullen amb detall a l’apartat 9 del Plec de
prescripcions tècniques.
28.1.2. Facturació per a la Fundació URV

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

La facturació a la Fundació URV serà en format paper i s’hauran d’incloure en les factures les dades següents:
-

A nom de la Fundació URV, amb NIF: G43581321
Cal indicar el codi projecte. (es facilitarà el llistat a les empreses adjudicatàries)
Cal especificar la identificació de l’expedidor, nom i cognoms (PDI/PAS)
Cal incloure el domicili de l’obligat a expedir la factura.
Cal incloure el domicili de la Fundació URV: c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona.
Cal incloure el número de factura i la data d’expedició.
La factura ha d’indicar específicament la referència/número d’expedient de l’Acord marc
que es tracti. Sense aquest requisit, les factures són rebutjades: Núm. exp:
PL:URV.N01.05.01 SE 15/19
Cal especificar amb claredat els serveis que l’originin i l’usuari
Ha d’incorporar el tipus d’IVA aplicat, l’expressió “IVA inclòs” o, si escau, l’expressió
“operació exempta” i justificar-ne l’exempció.

28.2 CORRESPON EFECTUAR ABONAMENTS A COMPTE (article 201 del RGLCAP): No
28.3. CORRESPON EFECTUAR PAGAMENTS PARCIALS: No
29. SUBCONTRACTACIÓ
SI ☒, Emplenar annex XX del PCAP, si s’escau
NO ☐
30. MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

30.1.

MODIFICACIONS PREVISTES

a)

Si les necessitats reals de l’Acord són superiors a les estimades inicialment, es pot modificar
l’import de l’Acord (veure apartat 30.2.2)

b)

En el cas que al llarg de l’execució de l’Acord marc s’incorpori una nova modalitat d’emissió de
bitllets de transport o reserves d’allotjament, així com d’algun altre servei inclòs en aquest Acord
marc, la Universitat Rovira i Virgili demanarà a totes les empreses adjudicatàries l’oferta
corresponent al càrrec d’emissió per a la prestació del nou producte i l’incorporarà, si s’escau, en la
relació de productes que constitueixen l’objecte de l’Acord marc.

c)

Als quatre mesos de l’entrada en vigor de l’Acord marc, les empreses adjudicatàries podran revisar
a la baixa, si s’escau, l’oferta econòmica presentada en el moment de la licitació. A tal efecte, les
empreses interessades enviaran dins el termini de 15 dies a comptar des del termini de finalització
dels 4 mesos, un escrit signat pel representant de l’empresa, amb la nova oferta. Un cop aprovada
aquesta revisió per la Universitat Rovira i Virgili, es publicarà al web de la Universitat.

Aquesta opció podrà ser utilitzada per les empreses adjudicatàries cada quatre mesos, amb el mateix
procediment establert en el paràgraf anterior.
30.2.

CONCRECIÓ, ABAST I LIMITS DE LES MODIFICACIONS DE L’ACORD MARC
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30.2.1. CONDICIONS DE LA MODIFICACIÓ EVENTUAL

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

La modificació s’ha de tramitar abans que s’esgoti el pressupost estimatiu màxim inicial fixat per la
realització dels contractes basats en aquest Acord marc. S’ha de realitzar el procediment establert en
l’article 191 i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP per a les modificacions de
contractes administratius: audiència al contractista i acord de l’òrgan de contractació.
30.2.2. PERCENTATGE DEL PREU DEL CONTRACTE AL QUAL COM A MÀXIM POT AFECTAR
La modificació no pot superar el 20% del pressupost inicialment estimat en l’Acord marc, segons l’establert
a l’article 204.1 de la LCSP
31. SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ADDICIONAL I CONSULTES RELACIONADES AMB L’EXPEDIENT
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap
=865462&ambit=8413796&
A l’adreça més amunt indicada, els licitadors interessats en la licitació que tinguin dubtes o necessitin
d’aclariments addicionals, hauran d’adreçar les seves consultes per escrit a l’espai habilitat a l’efecte al perfil
del contractant. En concret aquest espai el trobaran a l’apartat “Tauler d’anuncis>Dubtes i preguntes” que
està situat al marge superior dret de la pàgina que publica la licitació. Pel mateix mitjà rebran la resposta als
dubtes plantejats, la qual serà publicada i podrà servir per a qualsevol de les persones interessades en el
procediment.

32. ALTRES OBSERVACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE L’EXPEDIENT
TERMINI MÀXIM PER FER L’ADJUDICACIÓ: 2 mesos

32.1.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

32.2.
ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ I QÜESTIONS DE NUL·LITAT: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ (art. 202 LCSP)

32.3.
-

-

Consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació:
•

Garantitzar les millores de les condicions laborals prioritzant la contractació
indefinida del personal adscrit a l’execució del contracte.

•

El contractista, a més de complir les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball, compleixi el conveni col·lectiu aplicable (CODI 9900015501198), i
aboni, en tot cas, almenys el salari que estableix segons la categoria professional
que correspongui al treballador. Cada 6 mesos les empreses adjudicatàries hauran
d’acreditar a la URV que compleixen aquesta obligació. L’incompliment d’aquesta
obligació serà considerat causa de resolució del contracte (obligació contractual
essencial).

Consideracions de tipus mediambiental:
•

Manteniment o millora dels valors mediambientals que puguin veures afectats per
l’execució del contracte.
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-

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

32.4.

Serà una obligació contractual essencial la vigència, durant la totalitat de l’execució de l’Acord
marc, d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil amb un capital mínim de
750.000,00€. Aquest apartat s’haurà d’acreditar prèviament a l’adjudicació del contracte.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat causa de resolució del contracte.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN AQUEST ACORD MARC

32.4.1. CONDICIONS OBJECTIVES I PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS
CONTRACTES L’IMPORT DELS QUALS NO SUPERI ELS 5.000 EUROS (IVA EXCLÒS)
En aquest cas la contractació es podrà realitzar directament a qualsevol de les empreses
adjudicatàries.
32.4.2. CONDICIONS OBJECTIVES I PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS
CONTRACTES L’IMPORT DELS QUALS SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 5.000 EUROS (IVA
EXCLÒS).
En aquest cas se sol·licitarà pressupost a totes les empreses adjudicatàries i haurà de quedar
justificada l’elecció realitzada, basada en l’oferta que resulti més econòmica, podent en tot cas,
millorar l’oferta econòmica presentada en l’Acord marc.
Els criteris que s’han de tenir en compte per adjudicar els contractes basats a les empreses
adjudicatàries de l’acord i que han estat convidades a una nova licitació sobre els criteris inicials fixats
per a l’adjudicació de l’Acord marc assenyalats a l’apartat 19.2, són els que permeten seleccionar
l’oferta que resulti millor en relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris següents.

A. CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÒRMULA
☒SI

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Oferta econòmica i altres criteris: 100 punts (100%)
La millor oferta econòmica sobre el servei que s’ha de prestar rebrà la màxima puntuació
en aquest apartat i resultarà adjudicatària del contracte basat.
☐NO CORRESPON
B. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: No s’inclouen
32.5 ALTRES OBSERVACIONS A MÉS DE LES QUE INDICA EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
☐SI
☒NO S’INCLOUEN

33. ASSEGURANCES

Veure apartat 11 del Plec de prescripcions tècniques
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE L’ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I
ASSISTÈNCIA EN VIATGES PER A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

I.

ELEMENTS DE L’ACORD MARC

1. RÈGIM JURÍDIC
1.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part
integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
-

-

-

-

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant,
RD 817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
1.2. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
2. OBJECTE DE L’ACORD MARC
2.1. Aquesta licitació té per objecte subscriure un acord marc per establir els termes i
les condicions que han de regir els contractes de serveis en què s’obligui la part adjudicatària a
executar les prestacions successivament i per preu unitari que es descriuen a l’APARTAT 1
(SUBAPARTAT 1.1) del Quadre resum de característiques de l’acord marc que s’adjunta a
aquest Plec (d’ara endavant Quadre resum), durant el període de vigència previst a l’APARTAT
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

6 (SUBAPARTAT 6.2), amb les especificacions, característiques tècniques i quantitats que es
detallen en el Plec de prescripcions tècniques.
L’acord marc estableix les condicions que cal aplicar a les prestacions successives de
serveis, objecte del mateix document. No es pot precisar de manera tancada ni individualitzada
el nombre de serveis susceptibles de contractació, sense que totes les prestacions estiguin
definides exactament al moment de la formalització, ja que se subordinen a les necessitats de
la Universitat Rovira i Virgili. La part contractista no pot exigir la prestació d’un nombre determinat
de serveis o per un import mínim com a condició per formalitzar l’acord marc.
La formalització de l’acord marc ha de determinar els serveis que tenen caràcter
d’homologats, el proveïdor o proveïdors segons el nombre establert a l’APARTAT 1
(SUBAPARTAT 1.4) als quals es poden sol·licitar els serveis, els preus unitaris màxims de cada
servei reflectit en el Plec de prescripcions tècniques, sempre que s’hi hagin pogut establir, així
com les condicions generals de la prestació.
2.2. Si l’Òrgan de Contractació opta per no dividir en lots l’objecte de l’acord marc perquè
hi ha motius vàlids, cal justificar-los degudament a l’expedient. La divisió per lots de l’objecte de
l’acord marc s’ha de detallar, si escau, a l’APARTAT 1 (SUBAPARTAT 1.2.) del Quadre resum.
En aquest cas s’admet la presentació d’ofertes a un, a uns quants o a tots, la qual cosa, per a
aquest expedient concretament, es fixa en el SUBAPARTAT 32.5 del Quadre resum. Les
ofertes de cada lot són completes, és a dir, si és possible, s’han d’oferir tots els serveis que
componen el lot, o almenys el percentatge que s’indica a l’APARTAT 32.5 del Quadre resum.
Les ofertes que no compleixin aquest requisit poden ser rebutjades. Així mateix, es poden
incrementar els serveis que s’han de prestar sempre que siguin de la mateixa naturalesa i tinguin
la mateixa finalitat que els que s’han especificat o els millorin i corresponguin a la mateixa CPV
que els que s’han detallat.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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2.3. A l’efecte d’identificar les prestacions, cal indicar per a cada contracte el codi o codis
que corresponguin al seu objecte, APARTAT 1, SUBAPARTAT 1.3 del Quadre resum utilitzant
el «Vocabulari comú de contractes públics», aprovat pel Reglament (CE) núm. 2195/2002 del
Parlament europeu i del Consell de 5 de novembre de 2002, pel qual s’aprova el Vocabulari
comú de contractes públics (CPV), o la normativa comunitària que el substitueixi.

3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE S’HAN DE SATISFER AMB L’ACORD
MARC
Les necessitats administratives que s’han de satisfer, la finalitat de l’acord marc, així
com les referències a elements afectats per l’execució d’aquest acord figuren a l’APARTAT 2
del Quadre resum adjunt a aquest Plec tipus de clàusules administratives particulars (art. 28 i
99 de la LCSP).
4. VALOR ESTIMAT, PREUS UNITARIS I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
4.1. El valor estimat de l’acord marc, calculat segons el que estableix l’article 101.10 de
la LCSP, les anualitats i els lots que es determinin, es detallen a l’APARTAT 4 (SUBAPARTAT
4.1.) del Quadre resum, que indica si es tracta d’un acord marc subjecte o no a regulació
harmonitzada (SUBAPARTAT 4.2.), cosa que determina el procediment d’adjudicació, així com
la publicitat de la licitació i formalització de l’acord marc.
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El present acord marc, per la seva naturalesa i finalitat, no origina despeses a la
Universitat. No obstant això, el preu de licitació es fixa en funció dels serveis d’aquesta
naturalesa contractat durant els últims anys, que es detallen en el Plec de prescripcions
tècniques. El volum total de despesa el determinen els serveis que se sol·licitin per la Universitat
en funció de les seves necessitats durant la vigència de l’Acord marc.
4.2. En tractar-se d’un procediment d’homologació d’empreses de serveis a través de
l’acord marc, l’import del contracte no es pot fixar amb caràcter previ, ja que està subjecte a les
necessitats de la Universitat Rovira i Virgili durant la vigència de l’acord marc corresponent.
4.3. Els preus unitaris que han de regir durant l’execució de l’acord marc, són els que
ofereixen els adjudicataris en la seva proposició, que, en cap cas, poden superar els preus
unitaris màxims fixats, sempre que s’hagin pogut establir, per la Universitat Rovira i Virgili i
inclosos en el Plec de prescripcions tècniques i SUBAPARTAT 4.4. Amb caràcter general,
s’entén que els preus unitaris presentats pels licitadors inclouen totes les despeses que es
generin fins que finalitzin els treballs en el lloc que designi la Universitat Rovira i Virgili, com són
els generals, financers, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del
personal tècnic a càrrec seu, de comprovació i assaig, taxes i tota mena de tributs que siguin
aplicables segons les disposicions vigents, així com l’impost sobre el valor afegit. No obstant
això, la quantitat corresponent a l’IVA ha de figurar com a partida independent, tal com
disposa l’article 102 de la LCSP.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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En els supòsits que correspongui, l’Òrgan de Contractació pot establir el dret a revisió
periòdica i predeterminada dels preus unitaris i ha de determinar la fórmula de revisió que cal
aplicar, atenent a la naturalesa de cada contracte i l’estructura i evolució dels costos de les
prestacions. Aquesta circumstància i aquestes condicions s’indiquen a l’APARTAT 4
(SUBAPARTAT 4.7.) del Quadre resum, de conformitat amb el que regula l’article 103 de la
LCSP.
En compliment de l’article 309 de la LCSP, el mateix SUBAPARTAT 4.7 del Quadre resum ha
d’indicar el sistema de determinació del preu de l’acord marc que pot referir-se a components
de la prestació, unitats d’execució o unitats de temps, fixar-se una mica alçat quan no sigui
possible o convenient la descomposició, resultar de l’aplicació d’honoraris per tarifes o de la
combinació de diverses d’aquestes modalitats.
Segons el que estableix l’article 308 de la LCSP, quan el servei impliqui la instal·lació o el
manteniment d’aplicacions informàtiques, l’objecte del contracte pot definir-se per referència a
components de prestació del servei. A aquests efectes, a l’ SUBAPARTAT 4.7 del Quadre resum
s’ha d’establir el preu referit a cada component de la prestació en termes d’unitats d’activitat,
definides en termes de categories professionals o cost, homogènies per a qualsevol
desenvolupament, d’unitats de temps o en combinació d’ambdues modalitats.
4.4. A l’APARTAT 4 (SUBAPARTAT 4.3.) cal indicar la font de finançament dels
contractes basats en l’acord marc. Si el contracte es finança amb fons europeus, s’ha de
sotmetre a les disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes establerts en virtut del
mateix tractat i ha de ser coherent amb les activitats, polítiques i prioritats comunitàries en
defensa del desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, i ha de de promoure el
creixement, la competitivitat, l’ocupació i la inclusió social, així com la igualtat entre homes i
dones, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament
europeu i del Consell, de 16 de juny de 2010, pel qual s’estableixen les disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de
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Cohesió, pel que fa a la simplificació de determinats requisits i a determinades disposicions
relatives a la gestió financera.
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4.5. Per atendre les obligacions econòmiques que es derivin dels contractes basats en
aquest acord marc, es fa constar expressament l’existència de crèdit adequat i suficient en
l’aplicació o aplicacions pressupostàries que indica l’APARTAT 5 del Quadre resum i anualitats
establertes a l’APARTAT 4.5.
4.6. En el cas que l’Acord marc s’adjudiqui o es formalitzi en l’exercici anterior al de l’inici
de l’execució (article 117 de la LCSP), pot comprometre’s crèdit adequat i suficient amb les
limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de la Universitat Rovira i Virgili per
a l’exercici següent, per finançar les obligacions del contracte en l’aplicació o aplicacions
pressupostàries que indica així mateix l’APARTAT 5 del Quadre resum.

5. TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC
5.1. El termini de vigència de l’acord marc s’ha d’establir a l’APARTAT 6.2 del Quadre
resum i cal indicar el termini de lliurament dels serveis objecte dels contractes basats en l’acord
marc. El termini de vigència comença a comptar des de la data de formalització de l’acord marc
o el que, si escau, assenyali l’APARTAT 6 (SUBAPARTAT 6.1) del Quadre resum, i no pot tenir
una durada superior, amb pròrrogues incloses, de quatre anys, tret de casos excepcionals,
degudament justificats (art. 219 de la LCSP).
El termini màxim d’execució dels serveis dels contractes basats en l’acord marc
s’estableix a l’APARTAT 6.3 del Quadre resum, sens perjudici que es pugui estipular un termini
diferent al clausulat d’aquests contractes.
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5.2. El termini de vigència de l’acord marc pot ser objecte de pròrroga, i se n’ha d’indicar
la procedència a l’APARTAT 7 del Quadre resum. A aquest efecte, la Universitat Rovira i Virgili,
si pot ser amb tres mesos d’antelació com a mínim al venciment de l’acord marc, ha de
manifestar l’interès a prorrogar-lo sol·licitant-ne al contractista o contractistes la conformitat o
disconformitat.
Les condicions tècniques i administratives, en cas de pròrroga de l’acord marc, són les
que es detallen en aquest Plec, en el Quadre resum i en el Plec de prescripcions tècniques.
5.3. Prèviament al final del període inicial de vigència de l’acord marc o de les
pròrrogues, el contractista o contractistes es poden veure obligats, per raons d’interès públic, a
mantenir la prestació del servei fins que es formalitzi un nou acord marc, quan així ho acordi
l’Òrgan de Contractació mitjançant una resolució motivada.

II.

SELECCIÓ DE LA PART CONTRACTISTA

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació d’aquest acord marc es duu a terme per procediment obert i la forma de
tramitació indicada a l’APARTAT 8.1 i 8.2 del Quadre resum, supòsits regulats en els articles
156 a 158 de la LCSP. En el cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en diverses fases,
segons el que regula l’article 146.3. de la LCSP, cal indicar en quines s’aniran aplicant els
diversos criteris, així com el llindar mínim de puntuació que s’exigeix a la part licitadora per
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continuar en el procés selectiu, circumstància que reflecteix l’APARTAT 8.3 del Quadre resum.
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7. PUBLICITAT
7.1. L’Òrgan de Contractació de la Universitat Rovira i Virgili disposarà les preceptives
publicacions d’anuncis al Perfil del Contractant, allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunta, l’adreça del qual s’indica a l’APARTAT 10
del Quadre resum d’aquest Plec; i si l’acord marc se subjecta a regulació harmonitzada, la
licitació s’ha de publicar, a més, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que
disposen els articles 135 i 220.2 de la LCSP, la qual cosa s’ha de reflectir a l’APARTAT 9 del
Quadre resum.
8. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LA PART LICITADORA
8.1. De conformitat amb el que disposa l’article 65 de la LCSP, només poden contractar
amb la Universitat Rovira i Virgili les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no hagin incorregut en cap prohibició de contractar (art. 71
de la LCSP) i acreditin solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el
que estableixen els articles 87 i 90 de la LCSP.
Els empresaris han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si
escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte de l’acord
marc (art. 65 de la LCSP).
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries d’acords marc les prestacions
de les quals estiguin compreses en les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb
els estatuts propis o regles fundacionals, els siguin propis.
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Segons el que estipula l’article 75 de la LCSP, per acreditar la solvència necessària per
subscriure un contracte determinat, l’empresari pot basar-se en la solvència i mitjans d’altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que
demostri que durant l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans, i l’entitat a la qual recorri no incorri en cap prohibició de contractar.
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions
temporals a què fa referencia l’article 69 de la LCSP, poden recórrer a les capacitats d’entitats
alienes a la unió temporal. Si una empresa vol recórrer a les capacitats d’altres entitats, ha de
demostrar al poder adjudicador que disposa dels recursos necessaris mitjançant la presentació,
a aquest efecte, del compromís per escrit d’aquestes entitats.
8.2. Les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte tenen
capacitat per contractar igualment, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP, sens perjudici
del que estableix l’apartat 2 d’aquest article. Cada empresari que compon l’agrupació ha
d’acreditar la capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i
ha d’indicar en un document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que volen
concórrer integrats en unió temporal, la participació de cadascun i la persona o entitat que
durant la vigència de l’acord marc ha de tenir la plena representació de tots ells a la Universitat
Rovira i Virgili, i que assumeixen el compromís de constituir-se en unió temporal d’empreses,
si en són adjudicataris (article 24 del RGLCAP). El document esmentat ha d’estar signat pels
representants de totes les empreses components de la unió.
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8.3. Si l’Òrgan de Contractació o la Mesa tenen possibles indicis de col·lusió entre
empreses que concorren agrupades en una unió temporal, els han de requerir, donant-los
termini suficient, que justifiquin de forma expressa i motivada les raons per concórrer
agrupades (art. 69.2 de la LCSP).
8.4 Si concorren a les licitacions empreses que han participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris de l’acord marc, s’han d’ajustar al que
preveu l’article 70 de la LCSP a fi de garantir el principi d’igualtat de tracte entre els licitadors
de l’Acord marc.
9. PERFIL DE CONTRACTANT
Al Perfil de Contractant de la Universitat Rovira i Virgili allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat es publica la informació i documentació relativa a l’activitat
contractual, assegurant-ne la transparència i l’accés públic, tals com els anuncis d’informació
prèvia previstos en l’article 134 de la LCSP, de convocatòria de les licitacions, d’adjudicació i de
formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la justificació, les licitacions obertes o
en curs i la documentació relativa, les contractacions programades, els contractes adjudicats,
els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de caràcter general, com ara punts
de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l’Òrgan de
Contractació d’acord amb el que estableix l’article 63 de la LCSP. L’accés públic al Perfil de
Contractant es fa a través del web de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’adreça indicada a
l’APARTAT 10 del Quadre resum.
10. PROPOSICIONS DE LA PART LICITADORA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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10.1. Normes generals (art. 139 de la LCSP)
Les proposicions de la part interessada s’han d’ajustar al que preveu aquest Plec de
clàusules administratives particulars i documentació que regeixen la licitació, i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresari del contingut de totes
aquestes clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com l’autorització a la
Mesa i a l’Òrgan de Contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un estat membre de la Unió Europea.
Els licitadors poden sol·licitar, a l’Òrgan de Contractació, la informació que considerin
necessària per preparar les ofertes. La data límit per sol·licitar informació s’ha de publicar a
l’anunci de licitació i s’ha d’anunciar al Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili,
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
Les proposicions són secretes i s’han d’habilitar els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins al moment de la licitació pública.
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició, sens perjudici del que disposen
l’article 142 de la LCSP sobre admissibilitat de variants i l’article 143 sobre presentació de preus
o valors nous en una subhasta electrònica. Tampoc pot subscriure cap proposta en alguna unió
temporal amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes comporta la no admissió de les propostes subscrites.
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En la proposició econòmica cal indicar, com a partida independent, l’import de l’impost
sobre el valor afegit que ha de repercutir.
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10.2. Presentació de les proposicions
Els empresaris interessats a participar en alguna licitació han d’aportar, en el termini
que fixa l’Òrgan de Contractació i estableix l’anunci de licitació, que amb caràcter de mínim es
preveu en l’article 156 de la LCSP, a les dependències que indica el Quadre resum, APARTAT
11.1 del Quadre resum, tres sobres tancats o arxius electrònics (A, B i C), amb la
documentació que es detalla més endavant: el SOBRE O ARXIU ELECTRÒNIC “A” ha de
contenir la documentació que indica l’APARTAT 14 del Quadre resum, que es fixa en funció
del valor estimat de l’acord marc o per acord de l’Òrgan de Contractació; el SOBRE O ARXIU
ELECTRÒNIC “B” ha de contenir la documentació tècnica relativa i els criteris d’adjudicació
no quantificables de forma automàtica que concreta l’APARTAT 15 del Quadre resum, i el
SOBRE O ARXIU ELECTRÒNIC “C” ha de contenir la proposició econòmica i documentació
relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (APARTAT 16 del Quadre
resum).
Si la licitació no es presenta per mitjans electrònics, la part exterior de cada sobre ha
d’anar signada pel licitador o persona que el representi i ha d’indicar els extrems següents:
-

Identificació del sobre (A, B o C).
Nom i cognoms o raó social del licitador.
Licitació a la qual concorre (núm. d’expedient i objecte de la contractació).
Domicili a l’efecte de notificacions.
Telèfon, fax, correu electrònic de contacte.
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Si l’expedient es pot tramitar electrònicament, la qual cosa s’ha d’indicar a l’APARTAT
1.5 del Quadre resum, s’han de seguir les indicacions i el procediment a través de l’Eina de
Preparació i Presentació d’ofertes que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat posa a disposició dels candidats i licitadors per a aquest fi.
En el cas que l’objecte de l’acord marc es divideixi en lots, només cal presentar un sobre
A per a tots els lots que es licitin, amb indicació expressa a l’anvers del mateix sobre del nombre
dels lots que es liciten, així com un sobre B i un sobre C per a cada lot, de manera que quedi
clarament identificat en cada sobre el lot al qual correspon l’oferta.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, s’han de presentar en
el termini assenyalat en l’anunci de licitació, segons indica l’APARTAT 11.1 del Quadre resum.
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada per
l’empresari del contingut de les clàusules d’aquest Plec, annexos i el de prescripcions tècniques
particulars.

10.3. Contingut dels sobres o arxius electrònics
Els sobres o arxius electrònics A (Documentació prèvia), el B (Documentació relativa a
criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica) i el C (Proposició econòmica
i documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica) han
d’incloure, cadascun, un índex per enunciar-ne numèricament el contingut, amb la
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documentació següent:

10.3.1. SOBRE “A” O ARXIU ELECTRÒNIC: DOCUMENTACIÓ PRÈVIA I

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
10.3.1.1. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA
Segons l’article 140 de la LCSP, els licitadors han d’acreditar en la data de
finalització del termini de presentació de les proposicions, l’aptitud, la
capacitat i la solvència que s’exigeix per participar en el procediment incloent
en el sobre o arxiu electrònic “A” els documents següents:
CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA

 DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC), d’acord
amb les instruccions per emplenar-lo que s’indiquen en l’annex XVII del
PCAP. La presentació no eximeix la part licitadora que presenti l’oferta
amb millor relació qualitat-preu d’acreditar, amb caràcter previ a
l’adjudicació, la documentació que detalla l’apartat 10.3.1.2. Així mateix,
en qualsevol moment del procediment i a requeriment de la Mesa Òrgan
de Contractació, pot requerir-se a la part licitadora, si té algun dubte
raonable sobre la vigència o fiabilitat d’aquesta documentació, que en
presenti una part (art. 140.3 de la LCSP). Si el procediment preveu la
divisió en lots de l’objecte del contracte, s’ha d’aportar una DEUC per
cada lot que es liciti.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Si els empresaris recorren a la solvència i mitjans d’altres empreses
d’acord amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna també ha de presentar
una declaració responsable i/o DEUC, per lot en què participi, en la qual
ha de constar la informació pertinent.
Finalment, si grups de licitadors, associacions temporals incloses,
participen conjuntament en el procediment de contractació, cal que
presentin un DEUC separadament, en el qual consti la informació
requerida en les parts de la II a V, per cada entitat participant i lot que
es liciti.

 Declaració que indiqui una adreça de correu electrònic habilitada
en la qual s’autoritza a enviar les notificacions per mitjans electrònics
emplenant el model recollit en l’ANNEX XV d’aquest plec, d’acord amb
el que estableixen l’article 140.1.a 4 de la LCSP i la disposició addicional
quinzena.

 Relació d’empreses pertanyents a un mateix grup. Declaració relativa
a la pertinença a un grup empresarial, de la part licitadora, que indiqui el
percentatge de participació i posició segons el que estableix l’article 42 del
Codi de comerç. En el cas de no pertànyer a cap grup empresarial, cal
emplenar la declaració per indicar aquesta circumstància, segons el
model de l’annex núm. XVIII.

 Declaració relativa a les empreses obligades a tenir en plantilla
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treballadors amb discapacitat, segons el model establert en l’annex II.1
d’aquest plec, mitjançant la qual, si en resulta adjudicatari, assumeix
l’obligació d’ocupar, durant la vigència del contracte, treballadors amb
discapacitat en un 2%, almenys, de la plantilla de l’empresa, si aquesta
disposa de 50 o més treballadors si la part contractista està subjecta a
aquesta obligació, d’acord amb l’article 42.1 del Reial decret 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. En
aquesta declaració s’ha de fer constar, a més, que assumeix igualment
l’obligació d’acreditar a l’Òrgan de Contractació si li ho requereix durant
la vigència del contracte, o, en tot cas, abans de la devolució de la
garantia definitiva, el compliment de l’obligació esmentada anteriorment.

 Declaració relativa a les empreses que estan obligades, segons l’article
45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, d’elaboració i aplicació d’un pla d’Igualtat efectiva de
dones i homes, segons el model de l’annex II.2.

 Si escau, els empresaris que concorrin en proposta d’UTE, han
d’indicar els noms i les circumstàncies dels MEMBRES que la
constitueixen i la seva participació, i que assumeixen el COMPROMÍS
DE CONSTITUIR-SE FORMALMENT EN UTE si són adjudicataris de
l’acord marc, segons el model de l’annex VIII.

 Si escau, la declaració de lots als quals es concorre i la indicació
sobre la preferència en la seva adjudicació, emplenant l’annex XIX:
“DECLARACIÓ DE LOTS ALS QUALS ES CONCORRE I OPCIÓ
ENTRE ELS LOTS”.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

 Sempre que l’apartat 29 del Quadre resum prevegi la subcontractació
de part de l’objecte del contracte, cal aportar degudament emplenat
l’annex XX d’aquest Plec de clàusules.

 En el cas d’empreses estrangeres, si el contracte s’ha d’executar a
Espanya, han d’aportar la declaració de submissió a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
p u g u i correspondre a la part licitant, segons el model que s’adjunta
a l’annex núm. IV BIS d’aquest Plec.

 Garantia provisional. Resguard acreditatiu d’haver constituït a favor de
l’Òrgan de Contractació, si ho exigeix i prèvia justificació a l’expedient, per
respondre del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte,
d’una fiança provisional per import de fins al 3% del pressupost màxim de
licitació, IVA exclòs, assenyalat en l’apartat 22 del Quadre resum. Per a
la part licitadora que en resulti adjudicatària, la garantia provisional respon
també del compliment de les obligacions que li imposa el segon paràgraf

34

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 40 de 101

de l’article 150.2 de la LCSP. S’ha de constituir d’acord amb el que
estableix la clàusula 29.1 d’aquest Plec de clàusules.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

B. CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA

 DECLARACIÓ

RESPONSABLE
DEL
COMPLIMENT
DELS
REQUISITS PREVIS de la part licitadora d’acord amb el model de
formulari de document europeu únic de contractació o DEUC, que ha
d’indicar que compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb la Universitat Rovira i Virgili i amb totes les condicions
establertes en els plecs que regeixen la contractació (emplenant el
model de l’ANNEX III, 1 i III, 2, en cas de tractar-se de persona jurídica
o persona física respectivament). La seva presentació no eximeix el
licitador a presentar l’oferta amb millor relació qualitat-preu d’acreditar,
amb caràcter previ a l’adjudicació de la documentació, que es detalla a
l’apartat 10.3.1.2. Així mateix i en qualsevol moment del procediment i a
requeriment de la Mesa o l’Òrgan de Contractació es pot requerir a la
part licitadora, si té algun dubte raonable sobre la vigència o fiabilitat
d’aquesta documentació, que en presenti una part (art. 140.3 de la
LCSP).
Aquesta declaració responsable, si és substituïda pel DEUC, s’ha
d’acompanyar de la documentació que s’indica a l’apartat anterior A.
CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA.
Si el procediment preveu la divisió en lots de l’objecte del contracte, cal
aportar una declaració responsable o DEUC per cada lot que es liciti.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

 Declaració que indiqui una adreça de correu electrònic habilitada
en la qual s’autoritza a enviar les notificacions per mitjans electrònics
emplenant el model recollit en l’ANNEX XV d’aquest plec, d’acord amb
el que estableix l’article 140.1.a 4 de la LCSP i la disposició addicional
quinzena.

 Si escau, la declaració de lots als quals es concorre i la indicació
sobre la preferència en l’adjudicació, emplenant l’annex XIX:
DECLARACIÓ DE LOTS ALS QUALS ES CONCORRE I OPCIÓ
ENTRE ELS LOTS.

 Si l’apartat 29 del Quadre resum preveu la subcontractació de part de
l’objecte del contracte, cal aportar l’annex XX d’aquest Plec de
clàusules degudament emplenat.

 Les empreses estrangeres, si el contracte s’ha d’executar a Espanya,
han d’aportar la declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre a la part licitant, segons el model que s’adjunta en l’annex
núm. IV BIS d’aquestPlec.

35

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 41 de 101

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

 Garantia provisional. Resguard acreditatiu d’haver constituït a favor de
l’Òrgan de Contractació, si ho exigeix i prèvia justificació a l’expedient, per
respondre del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte,
d’una fiança provisional per import de fins al 3% del pressupost màxim de
licitació, IVA exclòs, assenyalat a l’apartat 22 del Quadre resum. Per a
la part licitadora que en resulti adjudicatària, la garantia provisional respon
també del compliment de les obligacions que li imposa el segon paràgraf
de l’article 150.2 de la LCSP. S’ha de constituir segons el que indica la
clàusula 29.1 d’aquest Plec de clàusules.
No obstant el que s’ha exposat anteriorment, tant en contractes subjectes o
no a regulació harmonitzada i segons el que estableix l’article 140.3 de la
LCSP, si l’empresa està inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o consta 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, i són accessibles de manera gratuïta per als òrgans esmentats,
no està obligada a presentar els documents justificatius o una altra prova
documental de les dades inscrites en els llocs esmentats.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions
per contractar a les quals es refereixen els apartats anteriors, han de concórrer
en la data final de presentació d’ofertes i subsistir al moment de perfecció del
contracte.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

10.3.1.2. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
Les persones licitadores han d’aportar, quan ho requereixi l’Òrgan de Contractació,
amb caràcter previ a l’adjudicació o a qualsevol moment del procediment, tal com
estableix l’apartat 10.3.1.1., els documents que n’acreditin la capacitat i solvència,
separats en dues carpetes: Carpeta 1 (Documentació administrativa) i Carpeta 2
(Documents que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional). Els documents presentats han de ser originals o còpies que tinguin
caràcter d’autèntiques d’acord amb la legislació vigent, sense que, en cap cas,
s’admetin compulses administratives. Han de ser originals, en tot cas, els
documents que acreditin la constitució de la garantia i còpies autoritzades de les
escriptures que calgui presentar per validar.
En les unions temporals d’empreses, tots els membres han d’aportar la
documentació general.
CARPETA 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

a) Document acreditatiu de la personalitat i capacitat de la part licitadora:


Si es tracta d’una persona física, còpia autèntica o testimoniatge notarial del
document nacional d’identitat, així com del número d’identificació fiscal.



Si és una persona jurídica, còpia autèntica o testimoniatge notarial de
l’escriptura de constitució i de modificació, si escau, inscrita al Registre
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Mercantil, si aquest requisit és exigible d’acord amb la legislació mercantil
aplicable. Si no ho és, s’ha d’acreditar mitjançant còpia autèntica o
testimoniatge notarial de l’escriptura o document de constitució, de modificació,
estatuts o acte fundacional, en el qual consten les normes per mitjà de les quals
es regula l’activitat, inscrits, si escau, al Registre Oficial corresponent. Cal
adjuntar la relació dels membres, accionistes o partícips, fent constar el
percentatge de participació.



Si diverses empreses acudeixen a la licitació, havent constituït una agrupació
temporal d’empresaris, cal aportar la formalització d’aquesta unió en
escriptura pública.



Les empreses d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’han d’acreditar amb la inscripció al
registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on s’hagin establert,
o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions
comunitàries aplicables, segons l’annex IV d’aquest Plec.



Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la capacitat d’obrar amb
l’informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat
corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual
l’empresa tingui el domicili (art. 84 de la LCSP). Annex IV d’aquest Plec. Cal
presentar els documents constitutius traduïts de forma oficial al castellà.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

b) Documents acreditatius de la representació


Poder suficient per representar la persona o entitat en el nom de la qual
concorri el signant de la proposició, degudament inscrit al Registre
Mercantil (si és societat mercantil) o al Registre de Cooperatives (si es
tracta d’una societat cooperativa). En tot cas, els poders han d’incloure
la diligència de validació emesa pel Gabinet Jurídic de la Universitat
Rovira i Virgili.



Còpia autèntica o testimoniatge notarial del DNI de la persona signatària de
la proposició.

c) Declaracions responsables:
c. 1. Prohibicions de contractar i de no alteració de dades al Registre de
licitadors



El document que ha d’acreditar que el licitador no incorre en cap
prohibició de contractar amb l’Administració previstos a l’article 71 de
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que ha d’incloure, a
més, la circumstància de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, sens perjudici de
presentar els documents que ho acreditin segons estableix la clàusula
15.1 d‘aquest Plec, en els termes, que pot ser, segons els casos,
mitjançant:



Testimoniatge judicial.
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Certificat administratiu.



Una declaració responsable, atorgada pel signant de la
proposició (d’acord amb el model que figura com a annex I a
aquest Plec de clàusules).

Els documents que han d’acreditar les circumstàncies esmentades als
apartats a, b i c es poden elaborar mitjançant un certificat del Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o mitjançant el
Certificat comunitari de classificació d’acord amb el que estableixen els articles
96 i 97 de la LCSP. No obstant això, al certificat s’hi ha d’adjuntar una
declaració responsable, segons el model que s’adjunta com a annex núm.
XII, en la qual s’ha de manifestar que les circumstàncies reflectides en el
certificat corresponent no han variat. Aquesta manifestació s’ha de reiterar, en
cas de resultar adjudicataris, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació faci
la consulta corresponent al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades.

CARPETA 2: DOCUMENTS QUE ACREDITEN LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA,
FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

a) Els documents que, segons els articles 87 i 90 de la Llei de contractes del
sector públic, justifiquin la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional del licitador i que exigeixi l’Òrgan de Contractació, segons detallen
els apartats 12 i 13.1 del Quadre resum de característiques del contracte
d’aquest plec.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

b) Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea que
concorrin al contracte aïlladament o integrats en alguna unió, han d’acreditar la
solvència econòmica, tècnica i financera en termes idèntics als que preveuen
el paràgraf anterior i els apartats 12 i 13.1 del Quadre resum de
característiques del contracte d’aquest plec.
Les empreses d’estats no pertanyents a la Comunitat Europea han de justificar
que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració en
forma substancialment anàloga, mitjançant l’informe de la representació
diplomàtica espanyola respectiva.

b) Solvència tècnica complementària
Pel que fa als contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’Òrgan de
Contractació pot exigir la presentació de certificats expedits per organismes
independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de
garantia de qualitat, o de gestió mediambiental, segons el que disposen els articles
93 i 94 de la LCSP. La Mesa o l’Òrgan de Contractació poden demanar aclariments
sobre els certificats i documents presentats a l’empresari, o requerir-li’n d’altres de
complementaris perquè els presenti. Aquesta circumstància i la seva exigència

38

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 44 de 101
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

queden reflectides a l’apartat 13.2 del Quadre resum de característiques del
contracte.
L’Òrgan de Contractació o la Mesa de Contractació de la Universitat Rovira i Virgili
pot demanar a l’empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats
en relació amb l’acreditació dels mitjans de solvència, en aplicació dels articles 86
a 94 de la Llei de contractes del sector públic, o requerir-li’n d’altres de
complementaris perquè els presenti.

10.3.2. SOBRE O ARXIU ELECTRÒNIC “B”: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ALTRES
DOCUMENTS RELATIUS A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES EN
FUNCIÓ DE JUDICI DE VALOR
Només si el contracte s’adjudica atenent a una pluralitat de criteris, s’ha de presentar el sobre
o l’arxiu electrònic B. I ha de contenir la documentació necessària per valorar els criteris que
s’han de sotmetre a un judici de valor, directament vinculats a l’objecte contracte, els quals
s’han de valorar per a cada expedient d’acord amb l’APARTAT 15 del Quadre resum de
característiques del contracte.
S’han de presentar d’acord amb l’índex inclòs en la declaració segons l’annex XVI i d’acord
amb l’ordre que s’especifica a l’APARTAT 15 del Quadre resum.
Així mateix, en aquest sobre B s’ha d’incloure una declaració, segons el model que s’adjunta
com a annex núm. XIV, en el qual cal indicar quins documents dels que s’han presentat han
de ser considerats per la Mesa de contractació com a confidencials a fi de no divulgar la
informació que ha de ser objecte de protecció segons l’article 133 de la LCSP. No obstant
això, es pot sol·licitar informació complementària respecte als motius que justifiquen la
declaració de confidencialitat. La informació esmentada no és vinculant per a la Mesa de
Contractació, que pot interessar informes tècnics complementaris amb caràcter previ a
aquesta declaració de confidencialitat a fi de no vulnerar els principis de publicitat i
informació previstos en l’article esmentat anteriorment. Si s’accepten millores en l’oferta,
cal emplenar l’annex IX del PCAP. Les millores s’han d’especificar a bastament i s’han
d’establir de manera ponderada, amb concreció, els requisits, límits, modalitats i
característiques de les mateixes millores i la vinculació necessària a l’objecte del contracte.
En la valoració no es pot assignar un valor superior al 2,5% de la puntuació atorgada per
a aquest apartat.
La valoració de la qualitat tècnica total de cada proposta és el resultat de la suma de les
puntuacions obtingudes per als diversos aspectes, segons els criteris que estableix l’apartat
19.1 del Quadre resum de característiques del contracte.
Si el procediment d’adjudicació s’articula en diverses fases, segons el que preveu l’article
146.3, fet que cal determinar a l’APARTAT 8.3 del Quadre resum, l’Òrgan de Contractació
pot establir un llindar mínim de puntuació que s’exigeix a la part licitadora per continuar en el
procés selectiu.
Aquest llindar, com a mínim, ha de ser del 50% de la puntuació atorgada al conjunt
d’aquests criteris la quantificació dels quals depèn d’ un judici de valor. El llindar establert
s’ha de fixar a l’APARTAT
19.1.1. del Quadre resum.
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Les ofertes amb una valoració que no superi el llindar establert no es consideren per al càlcul
de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinació de l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, de manera que, si no hi ha ofertes en l’altre interval, es declararà desert el
concurs, en no haver concorregut ofertes de qualitat tècnica suficient.
Nota. La Mesa de Contractació no valorarà les empreses que incloguin documents en aquest
sobre o arxiu electrònic que permetin conèixer l’oferta econòmica o altres dades
quantificables de manera automàtica, la qual cosa suposarà l’exclusió de la part licitadora.
Aquesta documentació s’ha d’aportar al sobre o arxiu electrònic “C” exclusivament.

10.3.3. SOBRE O ARXIU ELECTRÒNIC “C”: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
El sobre “C” ha de contenir la proposició econòmica i la documentació quantificable
automàticament que detalla l’APARTAT 16 del Quadre resum, s’ha de presentar segons
el model que figura com a annex núm. VII a aquest Plec i que per a aquest expedient en
concret s’ha d’avaluar segons els criteris que s’especifiquen a l’apartat 19.2 del Quadre
resum com a criteris quantificables

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Oferta econòmica
L’oferta econòmica no pot superar el pressupost del contracte, exclòs l’impost sobre el valor
afegit, que ha de figurar com a partida independent.
Es consideren incloses en l’oferta totes les despeses que s’originin per al contractista
adjudicatari, com a conseqüència del compliment de les obligacions del contracte recollides
en el present Plec quan no s’oposi al que estableix la LCSP.
Cada licitador només pot presentar una única oferta. Aquesta oferta s’ha de presentar
escrita a màquina i la Mesa de Contractació pot rebutjar les que no s’ajustin al model
aprovat, excedeixin del pressupost del contracte i les que presentin omissions, errors o
ratllades que impedeixin conèixer clarament tot allò que l’Administració consideri fonamental
per considerar l’oferta.
Si el pressupost s’ha desglossat amb lots, la part licitadora pot oferir tots els lots o un nombre
determinat, la qual cosa s’ha d’especificar a l’APARTAT 32.5 del Quadre resum, però en
qualsevol cas, amb caràcter general, ha d’oferir tots els serveis previstos a cada lot, en
l’ordre que s’indica, desglossat per preus unitaris i per l’import de cada lot ofert, exclòs l’IVA,
que s’ha de consignar independentment.
Només es poden considerar les variants o millores que s’hagin previst expressament en el
Plec. En aquest cas a l’apartat 3 del Quadre resum es precisen quins elements i en quines
condicions se n’autoritza la presentació i si poden tenir o no repercussió econòmica. En
aquest cas, la proposició s’ha d’adaptar al model que s’adjunta com a annex VII.1.
L’adjudicació a la part licitadora que presenti l’oferta amb la millor relació qualitat-preu no
procedeix si l’Òrgan de Contractació presumeix fundadament que la proposició no es pot
complir com a conseqüència de la inclusió en la mateixa proposició de valors anormals o
desproporcionats que es pot valorar d’acord amb els paràmetres objectius que s’estableixin
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11. MOSTRES
11.1. L’Òrgan de Contractació de la Universitat Rovira i Virgili pot exigir la presentació
de mostres a les empreses licitadores, indicant-ho a l’APARTAT 17 del Quadre resum,
mitjançant un escrit dirigit a les mateixes empreses en què cal assenyalar el termini, el lloc de
lliurament i la instal·lació. El procediment per presentar les mostres s’indica al Plec de
prescripcions tècniques.
11.2. En el cas que no es presentin les mostres o que es presentin fora de termini, la
persona indicada en el Plec com a responsable de la contractació ha de certificar aquesta
circumstància i ho ha de comunicar a la Mesa de Contractació perquè exclogui la part licitadora
del procediment, independentment de la fase en què es trobi l’expedient de contractació.
12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

12.1. Per adjudicar els contractes, s’utilitzen criteris plurals d’adjudicació partint de la
millor relació qualitat-preu. Sempre que es justifiqui amb caràcter previ, els contractes es
poden adjudicar d’acord amb criteris basats en un plantejament que atengui la millor relació costeficàcia, sobre la base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida segons el que
estableix l’article
148. 2 de la LCSP. La millor relació qualitat-preu s’avalua segons criteris econòmics i qualitatius.
Els criteris qualitatius que estableix l’Òrgan de Contractació per avaluar la millor relació
qualitat-preu poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del
contracte sempre que es refereixi a les prestacions que calgui fer en virtut d’aquest contracte o
que les integri, els quals han de ser objectius i quantificables, adaptats a les característiques i
singularitat del seu objecte. Així mateix, els criteris socials o mediambientals han de ponderarse i han de ser proporcionals a la naturalesa i objecte de la prestació contractual.
12.2. Tal com estableix l’article 146.3 de la LCSP, si es considera més d’un criteri, cal
precisar-ne la ponderació relativa atribuïda a cadascun, que es pot expressar fixant una banda
de valors amb una amplitud adequada. En el cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en
diverses fases, cal indicar igualment en quines s’han d’aplicar els diversos criteris, i l’establiment
d’un llindar mínim de la puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el procés
selectiu. Si el procediment d’adjudicació s’articula en diverses fases, aquesta circumstància cal
que es reflecteixi a l’APARTAT 8.3 del Quadre resum.
Si, per raons objectives degudament justificades, no és possible ponderar els criteris
escollits, aquests criteris s’han d’enumerar per ordre decreixent d’importància.
12.3. Si s’utilitza un únic criteri d’adjudicació, ha d’estar relacionat amb els costos, i pot
ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat com el cost del cicle de vida de l’article 148.2.
12.4. Els criteris que han de servir de base per adjudicar l’acord marc els determina
l’Òrgan de Contractació i es detallen en l’anunci i en el Plec de clàusules administratives
particulars (en concret s’enumeren amb la ponderació que se li atribueix a cadascun a
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l’APARTAT 19 del Quadre resum).
En la determinació dels criteris d’adjudicació prevalen els que fan referència a
característiques del servei que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a
través de la mera aplicació de les fórmules establertes en els Plecs. Si els criteris amb una
quantificació que depèn d’un judici de valor tenen atribuïda una ponderació més gran que la
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica, la valoració dels mateixos criteris
correspon a un comitè format per experts o bé a un organisme tècnic especialitzat, segons
exigeixen l’article 146.2 de la LCSP i l’article 25 del RD 817/2009.
La composició i designació del comitè d’experts o de l’organisme tècnic especialitzat
s’ha de determinar mitjançant una resolució de la Universitat Rovira i Virgili, s’ha de publicar al
Perfil de Contractant amb caràcter previ a l’obertura de la documentació inclosa al SOBRE O
ARXIU ELECTRÒNIC “B” (Documentació tècnica relativa a criteris no quantificables de forma
automàtica) i es regeix per les normes establertes en els articles 28 i 29 del RD 817/2009, i la
seva procedència s’ha d’indicar a l’APARTAT 20 del Quadre resum.

13. MESA DE CONTRACTACIÓ. OBERTURA I VALORACIÓ DE PROPOSICIONS.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
13.1. Composició de la Mesa de Contractació
Segons el que preceptua l’article 326 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació a la
Universitat Rovira i Virgili ha d’estar assistit per una mesa de contractació, com a òrgan
d’assistència tècnica especialitzada, i ha d’exercir les funcions següents:

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
a què es refereixen els articles 140 i 141 de la LCSP i, si escau, acordar l’exclusió dels candidats
o licitadors que no acreditin aquest compliment, previ tràmit d’esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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c) Si escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com a anormalment baixa,
prèvia tramitació del procediment a què es refereix l’article 149 del text legal esmentat.
d) La proposta a l’Òrgan de Contractació d’adjudicació del contracte a favor del licitador
que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145, segons que
correspongui de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regeixi la
licitació. Així com per a les funcions que li corresponguin d’acord amb el que indica l’article 22
del RD817/2009.
La Mesa de Contractació de la Universitat Rovira i Virgili, la composició de la qual s’ha
de basar en el que estableixen la LCSP, el RD 817/2009 i els Estatuts de la Universitat Rovira i
Virgili, s’ha de concretar per a cada licitació a l’APARTAT 18.1 del Quadre resum. Els membres
de la Mesa són nomenats per l’Òrgan de Contractació i la composició s’ha de publicar al Perfil
de Contractant de la Universitat Rovira i Virgili.
Si els criteris que presenten una quantificació que depèn d’un judici de valor superen els
avaluables de forma automàtica, és obligatòria la constitució d’un comitè d’experts, amb
qualificació apropiada, que tingui com a mínim tres membres, els quals poden pertànyer als
serveis dependents de l’Òrgan de Contractació, però no poden estar adscrits a l’òrgan proponent
del contracte. La composició s’ha de reflectir a l’APARTAT 20 del Quadre resum.
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Si aquests criteris no superen els avaluables de forma automàtica, l’avaluació de les
ofertes va a càrrec directament de la Mesa de Contractació, sens perjudici de sol·licitar l’emissió
d’informes tècnics si cal, prèvia autorització de l’Òrgan de Contractació i la corresponent
publicació al Perfil de Contractant. El personal tècnic que ha d’emetre l’informe, que no intervé
en l’elaboració dels plecs tècnics, s’ha de limitar a motivar els aspectes avaluables especificats
en els plecs per a la valoració posterior de la Mesa de Contractació.
13.2. Qualificació de la documentació administrativa. Sobre o arxiu electrònic “A”

A l’efecte de la qualificació de la documentació presentada, prèvia constitució de la Mesa
de Contractació, el funcionari o funcionària responsable del Registre ha d’expedir una certificació
en què es detallin les proposicions rebudes o es faci constar l’absència de licitadors, que
juntament amb els sobres “A” ha de remetre al secretari de la Mesa de Contractació. Els sobres
o arxius “B i “C”, que contenen la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
s’han de valorar en funció d’un judici de valor i criteris quantificables automàticament
respectivament, els custodia la persona encarregada del Registre fins al dia assenyalat per obrirlos, moment que els ha de lliurar a la Mesa de Contractació.
Una vegada rebuts pel secretari de la Mesa els sobres “A” esmentats, juntament amb el
certificat del funcionari o funcionària encarregada del Registre, es constitueix la Mesa de
Contractació.
Constituïda la Mesa de Contractació, i en el termini màxim de vint dies des de la data
de finalització de presentació de proposicions, el president, en primer lloc, ordena obrir el sobre
“A”. El secretari de la Mesa de Contractació certifica la llista de documents que conté el sobre
“A” que han presentat les empreses licitadores.
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Tot seguit s’examina i es qualifica prèviament la documentació acreditativa dels requisits
previs i de la validesa formal dels documents presentats en el termini i en la forma escaient, per
verificar si contenen tot el que exigeix aquest Plec o si hi ha omissions determinants d’exclusió.
Si la part licitadora presenta la documentació acreditativa dels requisits previs mitjançant
el DEUC o declaració responsable a què es refereix l’article 140.1 de la LCSP incompleta o si
s’observen defectes materials esmenables en la documentació presentada, ho ha de comunicar
verbalment o amb mitjans electrònics, informàtics o telemàtics a la part interessada, i es
concedeix un termini de tres dies perquè la part licitadora la corregeixi o l’esmeni a la mateixa
Mesa de Contractació, amb l’advertència d’exclusió definitiva de la part licitadora si en el termini
concedit no procedeix a l’esmena de la documentació. Si la part licitadora no l’esmena o si ho
fa fora de termini, s’entén que reitera l’oferta.
13.3. Acte d’obertura del sobre o arxiu electrònic “B” (Documentació tècnica relativa
a criteris no quantificables de forma automàtica)

Només si el procediment s’articula en dues fases és obligatori presentar aquest sobre o
arxiu electrònic “B”.
En primer lloc, cal adoptar l’acord oportú sobre l’admissió definitiva dels licitadors, un
cop examinats i qualificats els documents que s’han aportat en el termini d’esmena de defectes
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materials, i a continuació es procedeix a obrir el sobre o arxiu electrònic “B” de les empreses
que continuen en el procés de selecció.
La Mesa de Contractació, sempre que els criteris subjectes a judici de valor no superin
els avaluables de forma automàtica, ha d’estudiar la documentació presentada pels licitadors
admesos i l’ha de valorar i avaluar d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’apartat
19.1 del Quadre resum. En aquest apartat també cal expressar, si escau, el llindar mínim de
puntuació exigit en aquesta segona fase a la part licitadora per continuar en el procés selectiu,
segons el que fixa el subapartat 19.1.1 del Quadre resum. En cas contrari, l’avaluació
d’aquesta documentació va a càrrec del Comitè d’Experts, tal com regula l’article 156 de la
LCSP.
Si les ofertes no superen el llindar establert, no es consideren i això suposa l’exclusió del
procediment, de manera que si no hi ha ofertes en l’altre interval, es declara desert el
procediment, en no haver concorregut ofertes de qualitat tècnica suficient.
La Mesa de Contractació ha de comprovar que els documents que conté el sobre “B” es
corresponen amb els que s’especifiquen a la declaració formal que han aportat els licitadors. La
no presentació d’aquests documents, que a l’apartat 19.1 d’aquest Plec s’han establert com
a rellevants per valorar l’oferta presentada, pot suposar l’exclusió de la part licitadora en
el procediment.
Una vegada estudiades les diverses ofertes segons els criteris fixats en els Plecs, la Mesa
de Contractació estén l’acta en la qual s’expressa la valoració i avaluació obtinguda pels
licitadors, degudament motivada, de tots els criteris tècnics que conté l’apartat 19.1 per ordre
decreixent. L’acta, que conté la valoració de les ofertes feta per la Mesa de Contractació, es
lliura al secretari o secretària de la Mesa, que l’ha de custodiar fins al dia determinat per obrir el
sobre o arxiu “C” en acte públic.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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13.4. Acte públic d’obertura del sobre o arxiu electrònic “C”
La presidència de la Mesa de Contractació, el dia i hora assenyalats, obrirà els sobres
“C” de les empreses que continuen en el procés de selecció. Les proposicions s’obriran en
acte públic, excepte quan es preveu que puguin emprar-se mitjans electrònics en la licitació
(art. 157.4 de la LCSP).
Abans d’obrir les diverses proposicions que conté el sobre “C”, es llegeix l’acta amb el
resultat de la valoració feta per la Mesa de Contractació dels documents que s’han aportat en
el sobre o arxiu electrònic “B”, a la vista dels informes tècnics sol·licitats o emesos pel membre
o membres especialistes, integrats en la Mesa de Contractació.
Si alguna proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, excedeix
del pressupost del contracte, varia substancialment el model establert, conté algun error
manifest en l’import de la proposició, o la part licitadora reconeix que presenta algun error o
inconsistència que la fan inviable, és rebutjada per la Mesa de Contractació i s’exclou del
procediment.
Llegides totes les proposicions i havent-ne donat compte en acta, s’aixeca la sessió de
caràcter públic.
13.5. Criteris d’adjudicació del contracte i proposta de la Mesa de Contractació
Fetes les actuacions anteriors, i a porta tancada, la Mesa de Contractació procedeix a
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que presenta la millor relació qualitat-preu, la qual cosa es comunica a l’Òrgan de
Contractació.
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La Mesa de Contractació valora les ofertes atenent als criteris d’adjudicació indicats a
l’APARTAT 19.2 del Quadre resum.
A la vista dels informes tècnics sol·licitats o emesos per un membre o membres
especialistes, integrats a la Mesa de Contractació, sobre la documentació tècnica i la valoració
de la proposta econòmica i la resta de la documentació tècnica avaluable de forma automàtica
presentada pels licitadors, la Mesa de Contractació formula i eleva la proposta d’adjudicació a
les proposicions que s’ajustin als requisits tècnics i econòmics fixats al Plec de prescripcions
tècniques, amb referència als criteris d’adjudicació establerts en aquest Plec i sense atendre’n
preferentment al valor econòmic, o proposa la conveniència de declarar desert el procediment.
En tot cas en motiva la resolució, perquè l’Òrgan de Contractació adjudiqui l’acord marc o, si
escau, en declari desert el procediment.
Si alguna oferta presenta valors anormals o desproporcionats d’acord amb els
paràmetres objectius assenyalats a l’APARTAT 21 del Quadre resum, es procedeix segons el
que disposa l’article 149 de la LCSP.
Si, d’acord amb el que estableix l’article 150.1 de la LCSP, la Mesa de Contractació en
l’exercici de les seves funcions té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el
procediment, ho trasllada a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o autoritat de
competència autonòmica perquè es pronunciïn a aquest efecte. La remissió d’aquests indicis
té caràcter suspensiu del procediment.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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En aplicació del que preveu l’article 147 de la LCSP i tal com indica l’APARTAT 19.4.
del Quadre resum, si es presenten diverses ofertes que igualen en els seus termes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, tenen
preferència per a aquesta adjudicació els criteris que, vinculats a l’objecte del contracte,
s’especifiquen al’apartat esmentat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat
ha de concórrer amb caràcter previ al tancament de presentació d’ofertes i l’han d’aportar els
licitadors al moment que es produeixi l’empat i no amb caràcter previ.
Si en concorren de diverses amb la mateixa preferència, l’adjudicació s’ha de decidir
amb sorteig.
III.

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC

14. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA AMB CARÀCTER PREVI A L’ADJUDICACIÓ
14.1. Acceptada la proposta de la Mesa per l’Òrgan de contractació, d’acord amb el que
estableix l’article 150 de la LCSP, es procedeix a requerir al licitador o licitadors
seleccionats per la Mesa de Contractació que, en el termini de deu dies hàbils a comptar
de l’endemà de la recepció del requeriment, presentin la documentació que s’indica a
continuació:

La documentació que s’especifica a la clàusula 10.3.1.2 sempre que no
s’hagi aportat en fase de licitació. Els documents que es presentin han d’acreditar,
a data de finalització del termini de presentació de les proposicions, l’aptitud, la
capacitat i la solvència que s’exigeix. Si no s’emplena adequadament el requeriment
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en el termini assenyalat, s’entén que ha retirat l’oferta, i es procedeix a exigir l’import
del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs en concepte de penalitat, que es fa
efectiu en primer lloc sobre la garantia provisional, si s’ha constituït. La declaració
de prohibició de contractar per aquest motiu pot ser avaluada directament per
l’Òrgan de Contractació i declarada a través del procediment instruït a aquest efecte.
En aquest supòsit es procedeix a demanar la mateixa documentació al licitador
següent, en l’ordre en què s’han classificat les ofertes.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e





Document acreditatiu d’haver constituït, a disposició de la Universitat Rovira i
Virgili, la garantia definitiva que exigeix l’APARTAT 23 del Quadre resum,
constituïda mitjançant alguna de les formes que assenyala l’article 108 de la LCSP,
amb els requisits que estableixen els articles del 55 al 58 del RGLCAP. En cas
d’aval presentat per un banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o societat de
garantia recíproca o del contracte d’assegurança de caució subscrit amb alguna
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de la caució, cal aportar el
document original i acreditar que les persones físiques que afirmen que actuen en
nom d’aquestes entitats tenen poder suficient a aquest efecte, la qual cosa s’ha de
dur a terme amb la corresponent verificació pel Gabinet Jurídic de la Universitat
Rovira i Virgili. Tots dos s’han de dipositar a l’Òrgan de Contractació. L’aval s’ha
d’ajustar al model que s’adjunta com a annex núm. VI i el certificat d’assegurança
de caució s’ha d’ajustar al model de l’annex núm. V.



Certificat administratiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb l’Administració de l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya. En
relació amb les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya s’entén
acreditat el compliment d’aquestes circumstàncies si l’Administració Pública
competent cedeix a l’Administració Pública contractant la informació que acredita que
l’empresa compleix les circumstàncies de l’apartat b, per a la qual cosa es requereix
autorització expressa de l’empresa a l’Administració Pública contractant perquè
pugui procedir-se a la cessió d’informació, segons s’adjunta en l’annex XI d’aquest
plec.
Certificat positiu d’estar al corrent del pagament de les quotes o altres deutes amb
la Seguretat Social.

 Alta de l’impost d’activitats econòmiques, de l’exercici corrent, o l’últim rebut, i
declaració responsable en què s’indiqui no haver-se donat de baixa en la matrícula
de l’impost esmentat.
 Altres documents que reclami l’Òrgan de Contractació, acreditatius de l’aptitud per
contractar o de la disposició efectiva dels mitjans que s’hagin compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb els articles 75 i 76 de la LCSP,
emplenant el model de l’annex núm. X d’aquest Plec de condicions.
15. ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC
15.1. L’Òrgan de Contractació ha d’adjudicar l’acord marc en els cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació que es requereix. No es pot declarar deserta una
licitació si hi ha alguna oferta o proposició que és admissible d’acord amb els criteris que figuren
en el plec. Si com a conseqüència del contingut d’una resolució d’un recurs especial, l’Òrgan de
Contractació acorda l’adjudicació a un altre licitador, se li concedeix un termini de deu dies hàbils
per presentar la documentació requerida a l’apartat anterior i perquè faci els tràmits oportuns.
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L’Òrgan de Contractació, sempre abans de procedir a l’adjudicació, pot renunciar a
l’execució de l’acord marc per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient, o
desistir del procediment d’adjudicació en cas d’haver-se produït una infracció no esmenable de
les normes de preparació de l’acord marc o de les que regulen el procediment d’adjudicació (art.
152.5 LCSP).
15.2. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i s’ha
de publicar al Perfil de Contractant de l’Òrgan de Contractació en el termini de 15 dies. És
aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 154 de
la LCSP.
15.3. La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti a la
part licitadora exclosa o al candidat descartat interposar un recurs suficientment fundat contra la
decisió d’adjudicació. En particular ha d’expressar els extrems següents:

a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les
quals se li ha desestimat la candidatura.
b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma
resumida, les raons per les quals no se li ha admès l’oferta.
c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari o adjudicataris, les característiques i avantatges
de la seva proposició determinants que hagin estat seleccionades les seves ofertes amb
preferència a les que han presentat els licitadors exclosos.
Obligatòriament, en la notificació i al Perfil de Contractant cal indicar el termini en què
s’ha de formalitzar l’acord marc corresponent.
La notificació s’envia per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic habilitada
que els licitadors o candidats han designat en presentar les proposicions (ANNEX XV).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

15.4. Contra la resolució d’adjudicació, sempre que es tracti d’un procediment
d’adjudicació d’acords marc subjectes a regulació harmonitzada, pot interposar-se el recurs
especial en matèria de contractació a què es refereix la clàusula 31 d’aquest plec.
16. FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
16.1. Recaiguda, si escau, l’adjudicació de l’acord marc, els licitadors, si l’acord marc
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb l’article 44, apartat b
de la LCSP, disposen del termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
notificació en la forma prevista en l’article 153 de la LCSP, pel dret que els assisteix
d’interposar-lo a l’òrgan corresponent. Una cop transcorreguts quinze dies hàbils des que es
remet la notificació de l’adjudicació als licitadors i adjudicataris, i en un termini no superior a
cinc dies, l’Òrgan de Contractació resol formalitzant l’acord marc amb cada licitador. En la
resolució de formalització es determinen els aspectes pels quals en resulten adjudicataris
segons les ofertes presentades.
En el cas de suspensió del procediment per interposició del recurs a l’adjudicació
de l’acord marc, el termini de cinc dies per formalitzar l’acord té lloc a partir que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs n’aixequi la suspensió.
16.2. Si no s’ha formalitzat l’acord marc en el termini establert, per causes imputables
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a la part adjudicatària, la Universitat li ha d’exigir l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu, en primer lloc, sobre la garantia
definitiva, si s’ha constituït, sens perjudici d’incórrer en la prohibició de contractar amb el sector
públic segons el que estableix l’article 71 de la LCSP.
Si les causes de la no formalització són imputables a la Universitat Rovira i Virgili, s’ha
d’indemnitzar la part contractista dels danys i perjudicis que la demora li pot ocasionar (art.
153.5 de la LCSP).
16.3. La formalització de l’acord marc, en un termini no superior a quinze dies, s’ha de
publicar al Perfil de Contractant i si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada també
s’ha de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea, abans que transcorrin 10 dies des de la
seva formalització, d’acord amb el que indica l’article 154 de l’aLCSP.
16.4. L’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc perfeccionats els publica
trimestralment l’Òrgan de Contractació en els trenta dies següents al final de cada trimestre, en
la forma prevista en l’article 154.4.
IV.

EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC: EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ
17. NORMES GENERALS D’EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC

17.1. L’execució de l’acord marc i dels contractes que s’hi basen es regeixen pel que
disposa el capítol II del títol I del Llibre segon de la LCSP, secció segona, així com pel que
disposen els articles 308 i següents del text legislatiu esmentat per als contractes de serveis.
L’execució es du a terme a risc i perill del contractista (art. 197 de la LCSP).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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17.2. L’acord marc s’executa amb estricta subjecció a la legislació vigent en matèria de
contractació administrativa, al Plec de prescripcions tècniques i al que especifica aquest Plec de
clàusules administratives particulars i, en tot cas, segons les instruccions que, per escrit, en
execució o interpretació d’aquests documents, donin els representants de la Universitat Rovira i
Virgili a la part contractista.
17.3. L’Òrgan de Contractació designa un responsable de l’acord marc, a qui correspon
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar que les prestacions pactades es facin correctament (APARTAT 26.2 del
Quadre resum). El responsable de l’acord marc pot ser una persona física o jurídica vinculada
a la Universitat Rovira i Virgili o aliena (article 62 de la LCSP).
Cada empresa contractista ha de designar almenys un coordinador o responsable
integrat a la mateixa plantilla, que, sempre que es consideri necessari, ha de tenir, entre altres,
les obligacions següents:

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista a la Universitat Rovira i Virgili, de
manera que ha de rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l’empresa
contractista hagi de fer a la Universitat en relació amb l’execució de l’acord marc, a través del
coordinador o interlocutor designat a aquest efecte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució de l’acord marc, i impartir
als treballadors les ordres i instruccions de treball que calgui en relació amb la prestació del
servei contractat.
c) Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l’equip de treball
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de les funcions que tenen encomanades, així com controlar que es compleixin les normes
laborals de l’empresa, en particular pel que fa a l’assistència del personal al lloc de treball i gaudi
de vacances, de manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat.
d) Informar la Universitat de les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de
l’equip de treball adscrit a l’execució de l’acord marc.
17.4. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que du a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
17.5. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic o
mediambiental L’Òrgan de Contractació estableix condicions especials en relació amb
l’execució del contracte, que per a aquest expedient s’han fixat a l’APARTAT 32.3 DEL
QUADRE RESUM, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte, no siguin
directament o indirectament discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i
s’indiquin en l’anunci de licitació entre les que recull l’article 202 de la LCSP.
17.6. El contractista és responsable de totes les reclamacions relatives a la propietat
industrial, intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en l’execució
dels serveis, i ha d’indemnitzar la Universitat Rovira i Virgili de tots els danys i perjudicis que
puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades dels que
eventualment puguin dirigir-se contra la mateixa universitat.
17.7. La Universitat Rovira i Virgili determina si la prestació del contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per executar-les i complir-les, i ha de requerir, si escau, la realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en la recepció. Si els treballs
realitzats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables al contractista, pot rebutjar-la i queda exempt de l’obligació de pagament, o té dret,
si escau, a recuperar el preu satisfet.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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17.8. El contractista no pot introduir cap modificació en l’execució del contracte, tret que
hagi obtingut autorització o ordre expressa, per escrit, de l’Òrgan de Contractació per fer-ho.
17.9. Durant els treballs i l’execució de les diverses fases del projecte, la Universitat
Rovira i Virgili pot establir controls de qualitat en l’activitat i els productes obtinguts, sempre en
el marc esmentat del pla específic de qualitat aplicable en cada cas.
17.10. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
té accés per executar el contracte a la qual s’ha donat el caràcter referit en els plecs o en el
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa ha de ser tractada com a tal.
17.11. L’execució dels diversos serveis objecte de l’acord marc es du a terme de
conformitat amb les destinacions que s’especifiquen a l’APARTAT 26 del Quadre resum i tot
això en el termini establert a l’APARTAT 6 del mateix document o el que figura en l’acord marc
si és inferior.
17.12. En relació amb l’execució dels pactes, el desconeixement del contracte en
qualsevol dels termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs
o normes de tota mena promulgats per la Universitat Rovira i Virgili, no eximeix el contractista
de l’obligació de complir-lo.
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Únicament es poden subscriure contractes basats en aquest acord marc entre la
Universitat Rovira i Virgili i les empreses que n’hagin estat adjudicatàries. En aquests contractes,
les parts en cap cas no poden introduir modificacions substancials respecte dels termes que
estableix l’acord marc.
Si l’acord marc es tanca amb un empresari únic, els contractes que s’hi han basat
s’adjudiquen directament sense requerir la licitació posterior, ja que les condicions materials i
econòmiques que l’han de regir s’han concretat en el procediment de selecció. No obstant això,
les unitats peticionàries poden consultar l’empresari per escrit, demanant-li, si cal, que
completin o en millorin l’oferta (art. 221 de la LCSP).
Si l’acord marc se subscriu amb diversos empresaris, l’adjudicació dels contractes que
s’hi basen s’ha de dur a terme en cada cas al licitador escollit pel centre gestor; després
d’aplicar les condicions objectives que determina l’empresa part de l’acord marc, resultarà
adjudicatària del contracte basat i executarà prestació. Les condicions i el procediment que cal
seguir s’estableixen a l’APARTAT 32.4.1 del Quadre resum.
No obstant això, si per raó de la quantia se supera l’import màxim establert per als
contractes menors (5.000 € IVA exclòs), cal procedir tal com s’indica a continuació:

a) Per a cada contracte basat en l’acord marc que s’ha d’adjudicar, cal consultar per
escrit totes les empreses capaces de realitzar l’objecte del contracte; no obstant això,
si els contractes que s’han d’adjudicar no estan subjectes, per raó del seu objecte i
quantia, a procediment harmonitzat, l’Òrgan de Contractació pot decidir, justificant-ho
degudament a l’expedient, no estendre aquesta consulta a tots els empresaris que
siguin part de l’acord marc, sempre que, com a mínim, en sol·liciti ofertes a tres.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

b) Es concedeix un termini suficient per presentar les ofertes relatives a cada contracte
específic, tenint en compte factors com la complexitat de l’objecte del contracte i el
temps necessari per enviar l’oferta. Les empreses convidades estan obligades a
presentar una oferta vàlida en la licitació de l’adjudicació del contracte basat en els
termes que estableix l’acord marc.

c) Les ofertes s’han de presentar per escrit i el contingut és confidencial fins al moment
establert per obrir-les.

d) Alternativament al que s’ha indicat anteriorment, l’Òrgan de Contractació pot obrir una
subhasta electrònica per adjudicar el contracte d’acord amb el que estableix l’article
148.

e) El contracte s’adjudica al licitador que ha presentat la millor oferta, valorada segons
els criteris que es detallen a l’apartat 32.4.2 del QUADRE RESUM.

f)

Un cop adjudicat, es comunica a l’empresari escollit i es publica al Perfil de
Contractant i al DOUE quan escaigui.

g) Els contractes corresponents es tramiten mitjançant els expedients oportuns de
despesa i es financen amb càrrec als pressupostos dels centres, departaments o
serveis peticionaris.
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19. OBLIGACIONS DE LA PART CONTRACTISTA
19.1. L’empresari està obligat a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, especialment la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals i altra normativa que la complementa i la desplega,
i complir la normativa sobre gestió mediambiental i social. En compliment del que estableix
l’article 201 de la LCSP, la Universitat Rovira i Virgili ha de vetllar perquè en l’execució dels
contractes els contractistes compleixin les obligacions aplicables des del punt de vista
mediambiental, social o laboral establertes al dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin l’Estat i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP i, especialment, els
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions
salarials inferiors a les que es deriven dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donen
lloc a la imposició de les penalitats a què es refereix l’article 192 de la LCSP i que s’estableixen
en l’apartat 27 del Quadre resum.
19.2. La part contractista té l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin
a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del servei, de
conformitat amb el que disposa l’article 196 de la LCSP.
19.3. L’obtenció de les llicències o autoritzacions administratives que calgui, despeses
de transports, fins i tot per importar, si escau, béns necessaris per executar les prestacions,
objecte del contracte, sempre ha d’anar a càrrec de la part contractista, que les ha de demanar
en nom seu.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

19.4. Van a càrrec dels contractistes les despeses ocasionades per l’obtenció de
llicències, documents o qualsevol informació d’organismes oficials o particulars. Així mateix,
també han d’assumir els impostos, drets, taxes o compensacions i altres gravàmens o
despeses que siguin aplicables segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
estableixin.
19.5. Els contractistes estan obligats a dur a terme a càrrec seu tota mena d’operacions
inherents a les instal·lacions requerides per a l’execució del servei, incloent els elements
auxiliars necessaris que per la seva escassa entitat i dificultat de definició prèvia no figurin
expressament en la seva composició, tret que el Plec de prescripcions tècniques estableixi una
altra cosa.
19.6. Si així ho estableix el Plec de prescripcions tècniques, els adjudicataris han de
fer els cursos de formació o altres prestacions complementàries que calgui durant l’execució
dels treballs. Tot això sense cost per a la Universitat Rovira i Virgili.
19.7. L’empresari ha de contractar el personal necessari per atendre les seves
obligacions. El personal adscrit pel contractista a la prestació objecte del contracte no ha de
tenir cap relació laboral amb la Universitat Rovira i Virgili, sota cap concepte, cosa que ha de
dependre exclusivament de la part contractista, per la qual cosa té tots els drets i deures
inherents a la seva condició d’empresari, i totes les meritacions de personal van a càrrec de
l’empresari.
19.8. Els empresaris adjudicataris de l’acord marc responen de les obligacions que
se’ls imposen pel seu caràcter d’ocupadors, així com del compliment de les normes que regulen
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la relació laboral o d’una altra mena, existent entre l’empresari, o entre els subcontractistes, i
els treballadors de l’un i l’altre, sense que pugui repercutir a la Universitat cap tipus de multa,
sanció o responsabilitat imposada per incompliment. En qualsevol cas, el contractista o
contractistes han d’indemnitzar la Universitat Rovira i Virgili de la quantitat que estigui obligada
a pagar per haver incomplert les obligacions que es consignen aquí, encara que això li vingui
imposat per resolució judicial o administrativa.
19.9. Els empresaris adjudicataris de l’acord marc estan obligats a complir totes les
disposicions vigents pel que fa a l’activitat. Per utilitzar materials, subministraments,
procediments i equips en l’execució de l’objecte del contracte cal que obtinguin les cessions, els
permisos i les autoritzacions necessàries, dels titulars de les patents, models i marques de
fabricació corresponents. Va a càrrec seu el pagament dels drets i de les indemnitzacions per
aquests conceptes, són responsables de qualsevol reclamació relativa a la propietat industrial i
comercial i han d’indemnitzar la Universitat Rovira i Virgili per tots els danys i perjudicis que
puguin derivar-se de la interposició de reclamacions de tota mena.
19.10. Els empresaris adjudicataris de l’acord marc han de respondre de la deterioració
i extraviament que com a conseqüència de les seves accions puguin produir en el mobiliari,
material, instal·lacions o edificis propietat de la Universitat Rovira i Virgili, els han de reparar pel
seu compte i han de satisfer les indemnitzacions que escaiguin. Correspon a l’empresa
contractista indemnitzar, d’acord amb el que disposen els articles 196 de la LCSP, els danys i
perjudicis que puguin ocasionar-se a tercers.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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19.11. La Universitat Rovira i Virgili pot sol·licitar als contractistes amb els quals ha
subscrit l’acord marc la presentació d’una oferta actualitzada dels serveis, per als quals han
obtingut homologació, per a cada període indicat. Per al primer any de l’acord marc, és aplicable
l’oferta presentada per a la seva adjudicació. En els períodes següents es poden millorar els
preus i les prestacions, sens perjudici de la revisió de preus, per a pròrrogues eventuals, sempre
ho hagi previst l’apartat 4.7 del Quadre resum.
Les ofertes noves, una vegada sol·licitades a tots els empresaris inclosos en l’acord
marc per la Universitat Rovira i Virgili, s’han de presentar a sobre tancat al Registre General, en
el termini que indiqui la sol·licitud. Per als empresaris que no presentin una oferta nova, s’entén
que mantenen les condicions de l’anterior.
19.12. La part adjudicatària està obligada, durant la vigència del contracte, a ocupar
treballadors amb discapacitat en un 2%, almenys, de la plantilla de l’empresa, si disposa de 50
o més treballadors, d’acord amb l’article 42.1 del Reial decret 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, o adoptar les mesures alternatives recollides reglamentàriament al RD
364/2005, de 8 d’abril. Així mateix, assumeix l’obligació d’acreditar a l’Òrgan de Contractació
aquesta circumstància durant la vigència del contracte si així li ho requereix, o en tot cas abans
de la devolució de la garantia definitiva.
19.13. La Universitat Rovira i Virgili pot inspeccionar en qualsevol moment el treball de la part
contractista en tot el que estableixen els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars. Els elements que constitueixen l’equipament tècnic de la part
contractista també poden ser revisats pel responsable de l’acord marc que s’indiqui a
l’APARTAT 26 (SUBAPARTAT 26.2) del Quadre resum, que pot rebutjar qualsevol element que
consideri inadequat per al servei que s’ha de dur a terme. En tots dos casos, la part contractista
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està obligada de forma immediata a corregir les irregularitats o alteracions que tinguin lloc al
servei o a substituir els materials inadequats. Així mateix, pot exigir les acreditacions mitjançant
les quals es continuen mantenint les condicions i complint les obligacions que s’exigeixen per
contractar.
19.14. CONFIDENCIALITAT: Els adjudicataris de l’acord marc estan obligats a
respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tenen accés amb motiu de la seva
execució, a la qual s’ha donat el caràcter esmentat en els plecs o en l’acord marc, o que per la
seva pròpia naturalesa ha de ser tractada com a tal. Aquest deure, segons l’article 133 de la
LCSP, es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, tret
que els plecs o l’acord marc estableixin un termini més llarg.
20. PROPIETAT DELS TREBALLS REALITZATS
20.1. Queden en propietat de la Universitat Rovira i Virgili tant el servei rebut com els
drets inherents als treballs realitzats, la seva propietat industrial i comercial. La Universitat se’n
reserva la utilització i no poden ser objecte de comercialització, reproducció o cap altre ús no
autoritzat expressament per la Universitat. Aquesta universitat pot sol·licitar en qualsevol
moment els documents o materials que la integren, amb tots els antecedents, dades o
procediments.
20.2. En conseqüència, el contractista o contractistes adjudicataris de l’acord marc no
poden utilitzar per a ells mateixos, ni proporcionar a tercers, cap dada del treball que s’ha
contractat, ni publicar-lo totalment o parcialment, sense autorització expressa de la Universitat
Rovira i Virgili.
20.3. Els acords marc que tinguin per objecte la creació i la posada a disposició de
productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial impliquen la cessió d’aquest
dret a la Universitat Rovira i Virgili (art. 308 de la LCSP).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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20.4. La part contractista té l’obligació de proporcionar en suport informàtic a la
Universitat Rovira i Virgili totes les dades, càlculs, processos i procediments emprats durant els
treballs.
21. COMPLIMENT I RECEPCIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
21.1. El termini màxim d’execució dels serveis objecte d’aquest acord marc s’indica a
l’APARTAT 6 (SUBAPARTAT 6.2) del Quadre resum o el que resulti de l’adjudicació de l’acord
marc en virtut de l’oferta presentada per cada adjudicatari. El termini d’execució compta a partir
de la data de formalització dels contractes basats en l’acord marc o, en el cas de serveis l’import
net dels quals no superi els 5.000,00 €, des que se sol·licita a la part contractista l’encàrrec del
servei corresponent.
21.2. El lloc d’execució dels serveis objecte de l’acord marc es determina a la sol·licitud
presentada al contractista escollit, i es realitzarà en la forma que estableixi el Plec de
prescripcions tècniques. Les despeses que se’n deriven de l’execució van a càrrec de la part
contractista.
21.3. La Universitat Rovira i Virgili determina si la prestació feta pel contractista s’ajusta
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i pot requerir, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb motiu de la
recepció (art. 311 de la LCSP).
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En el cas que el responsable de l’acord marc consideri incomplides les prescripcions
tècniques del contracte, ha de lliurar per escrit a la part contractista les instruccions precises i
detallades amb la finalitat de corregir les faltes o defectes observats, i hi ha de fer constar el
termini que fixi per reparar-les i les observacions que cregui oportunes.
Si hi ha alguna reclamació de la part contractista respecte de les observacions
formulades pel responsable de l’acord marc, l’ha d’elevar, amb el seu informe, a l’Òrgan de
Contractació, que ha de resoldre sobre el particular.
La part contractista té dret a conèixer les observacions que es formulin en relació amb
el compliment de la prestació contractada i a ser escoltada.
21.4. Acabats els tràmits assenyalats a l’apartat anterior, si es considera que la prestació
objecte del contracte reuneix les condicions degudes, s’ha de tramitar l’expedient de pagament
corresponent.
21.5. Extingit el contracte, les persones que han dut a terme els treballs objecte del
contracte en cap cas es poden consolidar com a personal de la Universitat Rovira i Virgili.
22. COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITATS PER DEMORA
22.1. La part contractista, bé personalment o mitjançant delegació autoritzada, ha
d’executar la prestació al lloc i data pactats al contracte o a la sol·licitud, de conformitat amb les
prescripcions tècniques i clàusules administratives dels Plecs. Fet això, s’entén que el contracte
s’ha complert.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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La recepció s’ha de dur a terme en els termes i amb les formalitats establertes en els
articles 210 i 300 de la LCSP, i la seva constatació exigeix un acte formal i positiu al mes següent
d’haver finalitzat l’execució de l’activitat o, si escau, el que fixi el Quadre resum (SUBAPARTAT
6.3.) d’aquest Plec. La data de recepció assenyala l’inici del termini de garantia que s’estableix
per a cada servei inclòs en l’acord marc. Per als treballs que no superin l’import de 5.000 euros,
IVA exclòs, l’acte de recepció s’entén realitzat positivament mitjançant la conformitat als treballs
que ha dut a terme la unitat peticionària.
Qualsevol reclamació que la part contractista consideri oportuna sobre el contingut de
l’acta de recepció, cal presentar-la al moment de l’expedició.
Si els treballs no s’adeqüen a la prestació que s’ha contractat, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a la part contractista, la pot rebutjar i quedar exempt de l’obligació
de pagament, o també té dret, si escau, a recuperar el preu satisfet (art. 311 de la LCSP).
Si en la recepció de l’execució del que s’ha pactat, la Universitat Rovira i Virgili, sense
causa justificada, incorre en mora, la part contractista l’ha de denunciar perquè tingui els seus
efectes.
22.2. Els òrgans competents per a la contractació dels serveis poden redactar les
instruccions que considerin oportunes, en l’àmbit de la seva competència, respecte a l’execució,
recepció, liquidació i abonament, sempre que no contradiguin el que disposa la normativa de
contractació del sector públic i les clàusules d’aquest Plec.
22.3. Si, arribat el terme del termini d’execució del servei contractat, la part contractista
ha incorregut en mora per causes imputables a ell mateix, la Universitat Rovira i Virgili pot optar
per la resolució del contracte o per la imposició de sancions econòmiques, les quals ascendiran
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La pèrdua de la garantia o els imports de les sancions no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a què pugui tenir dret la Universitat Rovira i Virgili, originats per la demora
del contractista.
En tot cas, la constitució en mora de la part contractista no requereix interpel·lació o
intimació prèvia per part de la Universitat Rovira i Virgili.
22.4. Les sancions s’imposen per acord de l’Òrgan de Contractació, adoptat a proposta
del responsable de l’acord marc si s’ha designat, que és immediatament executiu, i es fan
efectives mitjançant la deducció de la quantitat que, en concepte de pagament total o parcial,
s’ha d’abonar a la part contractista o sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, quan no
es puguin deduir dels certificats esmentats (art. 193 i següents de la LCSP).
22.5. Si el retard ha estat causat per motius no imputables a la part contractista, cal
ajustar-se al que disposa l’article 195.3 de la LCSP.
23. MILLORES DE L’ACORD MARC
Els preus unitaris de l’acord marc tenen caràcter de màxims i es poden millorar a la
baixa en funció de la consulta per escrit que es faci al contractista o contractistes. La part
contractista pot oferir descomptes en els preus unitaris, l’aplicació dels quals requereix, en
qualsevol cas, l’aprovació oportuna de l’Òrgan de Contractació.
En tot cas, la part adjudicatària està obligada a comunicar al responsable de l’acord
marc qualsevol oferta singularitzada o campanya que projecti, ja sigui per al sector públic o per
al sector privat, que és directament aplicable al servei objecte d’aquest contracte.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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24. RÈGIM ECONÒMIC DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES QUE S’HI BASEN.
FACTURACIÓ. ABONAMENTS A LA PART CONTRACTISTA
24.1. La part contractista té dret a l’abonament del preu convingut, segons les
condicions establertes al contracte, a aquest Plec i al de prescripcions tècniques, corresponent
als treballs realitzats efectivament i rebuts formalment per la Universitat.
24.2. La part contractista té l’obligació de presentar la factura en format electrònic a
través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de
l’Estat dels serveis realitzats. Les factures han de respectar la normativa vigent que recull el
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació.
24.3. El pagament del preu s’ha de fer efectiu, segons indica l’APARTAT 28 del Quadre
resum, d’una vegada en finalitzar el treball o mitjançant pagaments parcials, prèvia recepció de
la conformitat. Si les característiques i la naturalesa del contracte ho permeten, la valoració dels
treballs i el certificat (o document acreditatiu de l’execució) per abonar el treball executat s’han
de fer segons el que estableixen els articles 199 i 200 del RGLCAP.

25. SUBCONTRACTACIÓ
25.1. La contractació per la part contractista de la realització parcial de l’acord marc amb
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tercers està subjecta als requisits establerts en l’article 215 de la LCSP, i la seva possibilitat s’ha
de recollir expressament a l’APARTAT 29 del Quadre resum. En tot cas, el pagament a
subcontractistes i subministradors s’ha d’ajustar al que disposen els articles 216 i 217 de la
LCSP. Si es preveu la subcontractació de part del contracte i es preveu al Quadre resum, apartat
29, cal emplenar l’annex XX d’aquest Plec de clàusules. És causa de resolució d’aquest
contracte la infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació establertes
en la LCSP, així com la manca d’acreditació de l’aptitud dels subcontractistes i subministradors.

26. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE L’ACORD MARC
26.1. La Universitat Rovira i Virgili només pot introduir modificacions en un acord marc
perfeccionat per raons d’interès públic en els casos i en la forma prevista en l’article 222 de la
LCSP, d’acord amb el procediment regulat a l’article 191. Les modificacions acordades per la
Universitat Rovira i Virgili són obligatòries per als contractistes i s’han de formalitzar d’acord amb
el que disposa l’article 153 de la LCSP
26.2. L’acord marc i els contractes basats es poden modificar d’acord amb les normes
generals de modificació dels contractes, sempre que no alterin substancialment les
característiques generals de l’acord o del contracte que s’hi basa.
La modificació de l’acord marc no es pot dur a terme amb la finalitat d’addicionar
prestacions complementàries a les inicials, ampliar l’objecte de l’acord marc a fi que pugui
complir finalitats noves no previstes en la documentació preparatòria, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent.
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26.3. D’acord amb el que estableix l’article 204 de la LCSP, aquest acord marc pot ser
objecte de modificació si així ho estableix l’APARTAT 30 del Quadre resum. Sens perjudici dels
supòsits previstos en la LCSP de successió en la persona del contractista, cessió del contracte,
revisió de preus i pròrroga del termini d’execució i els previstos en el present Plec, els contractes
del sector públic només es poden modificar en els casos i amb els límits establerts en l’article
205 de la LCSP. En qualssevol altres supòsits, si cal executar la prestació de forma diferent a la
pactada, inicialment cal procedir a la resolució del contracte en vigor i a la signatura d’un altre
amb les condicions pertinents.
26.4. Qualsevol modificació requereix la tramitació d’un expedient que s’ha de
substanciar amb caràcter d’urgència, en la forma i amb els efectes establerts en els articles 203
i 207 de la LCSP. Les modificacions de l’acord marc han de formalitzar-se en un document
administratiu i, a aquest efecte, són aplicables les disposicions que conté l’article 153 de la
LCSP.
26.5. Segons el que estableix l’article 222 de la LCSP, els preus unitaris resultants de la
modificació de l’acord marc no poden superar en un 20% els preus anteriors a la modificació i
en cap cas poden ser preus superiors als que les empreses part de l’acord marc ofereixen al
mercat per als mateixos serveis, sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article esmentat
anteriorment per a als serveis que incorporin avanços o innovacions tecnològiques per millorar
les seves prestacions sempre que el preu no excedeixi del 10% del preu del contracte.
26.6. Pel que fa a la suspensió de l’acord marc, cal atenir-se als articles 208 de la LCSP
i 103 del RGLCAP.
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27. RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

27.1. Són causes de resolució de l’acord marc, a més de les que preveuen els articles
211 i 313 de la LCSP sens perjudici de les que indica expressament el clausulat, les causes
especials que es recullen a continuació, amb els efectes que estableix la normativa vigent:

a) L’incompliment per la part contractista de les obligacions establertes amb caràcter
preceptiu en aquest Plec o en la resta dels documents contractuals i, especialment,
l’incompliment de les prestacions incloses en la seva proposició.
b) La falsedat o inexactitud de les dades i circumstàncies presentades per l’empresa,
entès com a incompliment imputable a la part contractista.
c) E l f e t q u e , durant la vigència de l’acord marc, el contractista incorri en alguna
prohibició de
contractar assenyalada en la normativa vigent o en incompatibilitat, sense l’obtenció
immediata de la compatibilitat corresponent.

e) És causa específica de resolució de l’acord marc l’incompliment de les obligacions
previstes en relació amb la prevenció de riscos laborals i la subcontractació.
f) És causa específica de resolució de l’acord marc l’incompliment de les condicions
especials d’execució que preveu l’APARTAT 32.3 del Quadre resum.
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g) La demora en el pagament del preu per part de la Universitat Rovira i Virgili per un
període superior a sis mesos. En aquest cas, segons recull l’article 211.i, la part contractista té
dret a resoldre l’acord marc i al rescabalament dels perjudicis que se li originin com a
conseqüència del retard (art. 198.6).
L’esdeveniment de qualsevol d’aquestes causes, en els termes establerts, faculta
l’Òrgan de Contractació per donar per resolt l’acord marc, amb la indemnització de danys i
perjudicis i altres efectes que escaiguin segons la normativa aplicable, i pot optar per l’execució
subsidiària, realitzar les obligacions incomplides o continuar l’execució de l’acord marc per ell
mateix o a través de les persones o empreses que determini, a costa del contractista. L’import
de la garantia respon de tot això, en allò que abasti, i sens perjudici de la responsabilitat general
de la part contractista.
27.2. El procediment per a la resolució d’acords marc es fa segons el que disposen els
articles del 109 al 113 del RGLCAP, amb els efectes que assenyala aquest articulat.
En tot cas, l’acord de resolució conté el pronunciament exprés sobre la procedència o
no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que s’ha constituït.
27.3. La resolució de l’acord marc té els efectes que indiquen els articles 213 i 313 de
la LCSP i del 109 al 113 del RGLCAP.
Si l’acord marc es resol per incompliment culpable de la part contractista, aquesta part
ha d’indemnitzar la Universitat Rovira i Virgili pels danys i perjudicis ocasionats segons el que
indica l’article 213.3. La indemnització s’ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia
que, si escau, s’hagi constituït, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat de la part
contractista pel que fa a l’import que excedeixi del de la garantia confiscada.
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28. TERMINI DE GARANTIA
28.1. El termini mínim de garantia és el que estableix l’APARTAT 25 del Quadre resum
d’aquest Plec, a comptar des de la data de formalització de l’última acta de recepció. Quan no
calgui termini de garantia d’acord amb les característiques de l’acord marc, pot exceptuar-se
justificant-ho a l’expedient. Si durant la vigència de l’acord marc, la part contractista no presta
cap servei a l’empara d’aquest acord, es considera que el termini de garantia finalitza a la
mateixa data que la vigència de l’acord marc, incloses les pròrrogues que es puguin subscriure.
El proveïdor ha de dur a terme sense càrrec totes les modificacions i/o reparacions
necessàries que es detectin en el termini de garantia fins a complir els valors que recull el Plec
de prescripcions tècniques.
La garantia definitiva respon de la inexistència de vicis o defectes dels serveis realitzats
durant el termini de garantia assenyalat (art. 110, apartat i, de la LCSP).
Si durant aquest temps, s’acrediten vicis o defectes en l’execució dels pactes, la
Universitat Rovira i Virgili té dret a reclamar-ne l’esmena a l’empresari si és suficient.
Si la Universitat Rovira i Virgili durant el termini de garantia considera que els serveis no
són aptes per a la fi pretesa, com a conseqüència dels vicis o defectes que s’hi han observat,
imputables a l’empresari, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 311 de la LCSP.
28.2. Acabat el termini de garantia sense que la Universitat Rovira i Virgili hagi
formalitzat alguna objecció o la denúncia a què es refereix l’article 311 de la LCSP, la part
contractista queda exempta de responsabilitat per raó de la prestació efectuada sens perjudici
del que estableixen els articles 314 i 315 de la LCSP sobre esmena d’errors i responsabilitat en
els contractes que tenen per objecte elaborar projectes d’obres.

29. CONSTITUCIÓ I DEVOLUCIÓ DE GARANTIES
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29.1. Garantia provisional
Si en el Quadre resum d’aquest Plec s’exigeix la constitució, amb caràcter excepcional,
de garantia provisional, pot prestar-se mitjançant alguna de les formes assenyalades a l’apartat
1 de l’article 108 de la LCSP, amb els requisits establerts en l’article 106 del text legal esmentat
i en els articles del 55 al 58 del RGLCAP.
Si l’Òrgan de Contractació decideix exigir la garantia provisional, ha de justificar en
l’expedient suficientment i en l’APARTAT 22.1. del Quadre resum d’aquest Plec els motius de
l’exigència per a aquest contracte concret (art. 106 de la LCSP).
D’acord amb l’article 162.6 de la Llei 2/1999, de 31 de març, de societats cooperatives
andaluses, les societats cooperatives andaluses que participin en els procediments de
contractació o contractin efectivament amb les administracions públiques establertes a
Andalusia, només han d’aportar el 25% de les garanties que cal constituir.
En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia provisional es pot constituir per
una o diverses empreses participants en la unió, sempre que, en conjunt, s’aconsegueixi la
quantia que requereix l’Òrgan de Contractació i garanteixi solidàriament tots els integrants de la
unió temporal (art. 61.1 del RGLCAP).
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-

Les garanties en efectiu s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits o a les seves
sucursals enquadrades a les delegacions d’Economia i Hisenda.

-

Els certificats d’immobilitzat de valors anotats, que s’han de dipositar a l’Òrgan de Contractació.

-

En el cas d’aval presentat per algun banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o societat
de garantia recíproca o del contracte d’assegurança de caució subscrit amb alguna entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram de la caució, cal aportar el document
original. L’aval s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a annex núm. VI i el certificat
d’assegurança de caució s’ha d’ajustar al model de l’annex núm. V. La garantia provisional
s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament després de
l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia es reté a l’adjudicatari fins que
correspongui la constitució de la garantia definitiva, i es pot aplicar l’import de la garantia
provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última.

La garantia provisional respon del manteniment, per part dels licitadors, de les ofertes
presentades fins a l’adjudicació de l’acord marc, s’extingeix automàticament i es retorna als
licitadors immediatament després de l’adjudicació de l’acord marc. En tot cas, la garantia es
reté a l’adjudicatari fins que escaigui la constitució de la garantia definitiva, i es pot aplicar
l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta
última.
29.2. Garantia definitiva
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La garantia definitiva que el licitador o licitadors seleccionats han de presentar en el
termini assenyalat en l’article 150.2 de la LCSP, que constitueix un requisit previ per a
l’adjudicació de l’acord marc, pot prestar-se mitjançant alguna de les formes assenyalades als
APARTATS 23.4 i 23.5 del Quadre resum, amb els requisits establerts en els articles del 55 al
58 del RGLCAP, i el seu import s’ha d’establir a l’APARTAT 23 del Quadre resum d’aquest
Plec.
La garantia definitiva respon dels conceptes assenyalats en l’article 110 de la LCSP, i
s’ha de retornar un cop transcorregut el termini de garantia, assenyalat a l’APARTAT 25 del
Quadre resum, i complert satisfactòriament l’acord marc, o quan se’n declari la resolució sense
culpa del contractista. A aquests efectes, l’Òrgan de Contractació dicta l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia, amb les formalitats i terminis que s’assenyalen a la LCSP.
En qualsevol cas, transcorregut un any des de la data de finalització del contracte, o
sis mesos si l’import dels serveis facturats és inferior a 100.000,00 €, o quan les empreses
licitadores reuneixin els requisits de petita o mitja empresa, definida segons el Reglament (CE)
núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades
categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat i no estiguin controlades directament o indirectament per una altra empresa que no
compleixi tals requisits, sense que la recepció formal i la liquidació hagin tingut lloc per causes
no imputables a la part contractista, s’ha de procedir, sense més demora, a la devolució de la
garantia, un cop depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 100 esmentat.
Les garanties definitives es retornen seguint el mateix procediment indicat per a les
garanties provisionals pel que fa a la legitimació per retirar-les (art. 111 LCSP i 65, apartats 2 i
3 del RGLCAP).
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30. OBLIGACIONS DE LA PART CONTRACTISTA EN POLÍTICA MEDIAMBIENTAL
SENSE CONTINGUT
31. ASSEGURANCES
La part contractista ha de tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com una
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, tant per a persones com per a coses,
així com per a danys ocasionats en les instal·lacions utilitzades, o per al personal que en
depengui durant la vigència del contracte, que cobreixi tots els possibles danys i perjudicis que
puguin derivar-se del funcionament normal o anormal de qualsevol activitat que es realitzi.
Es considera que l’obligació anterior s’ha complert si la part contractista acredita que té
contractada una assegurança de responsabilitat civil que ofereixi cobertura suficient per als
riscos esmentats abans, per import mínim del que s’indica al Quadre resum, apartat 33,
d’aquest Plec de clàusules. La part adjudicatària ha de presentar el compromís de subscriure
una assegurança de responsabilitat civil o justificant de tenir subscrita la pòlissa de
l’assegurança amb la documentació exigida prèvia a l’adjudicació del contracte per procedir a
formalitzar-lo.

32. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS
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32.1. L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a la part contractista arran de l’execució
del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.
Igualment, l’Òrgan de Contractació té la facultat d’inspeccionar les activitats dutes a terme pels
contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts a la Llei
de contractes del sector públic per a cada tipus de contracte.
32.2. En els acords dictats en exercici de les prerrogatives que s’estableixen en el
paràgraf anterior, cal donar audiència a la part contractista previ informe del Gabinet Jurídic
corresponent, han d’esgotar la via administrativa i han de ser immediatament executius.
S’exceptuen de l’exigència d’informe del Gabinet Jurídic els acords adoptats en els casos
previstos en els articles 109 i 195 de la LCSP.
32.3. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes en els contractes administratius les resol l’Òrgan de Contractació, els acords del qual
esgoten la via administrativa. Contra aquests acords, pertoca interposar un recurs contenciós
administratiu als jutjats contenciosos administratius de Màlaga, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici
que la part interessada pugui interposar el recurs potestatiu de reposició, previst en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o qualsevol altre recurs que consideri procedent.
Les empreses estrangeres han d’aportar, d’acord amb el model ANNEX IV BIS, la
declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols en qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre a la part
licitadora.
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Contra les decisions adoptades en els procediments d’adjudicació a què es refereixen
respectivament els apartats 1 i 2 de l’article 44 de la LCSP, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació; la seva tramitació s’ha d’ajustar al que disposen els articles del 48 al 53 de
la LCSP. Així mateix, es pot plantejar la qüestió de nul·litat en els termes establerts en l’article 39
de la LCSP.
No obstant tot el que s’ha exposat anteriorment, contra els actes que es dictin en els
procediments d’adjudicació de contractes administratius que no reuneixin els requisits de l’apartat
1 i 2 de l’article 44, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, correspon interposar potestativament recurs de
reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació, o de tres mesos si la resolució
és presumpta a comptar, en aquest últim supòsit, des de l’endemà del dia en què té lloc l’acte
presumpte esmentat. Interposat el recurs de reposició anomenat, no cal interposar recurs
contenciós administratiu fins que el recurs de reposició referit no es resolgui expressament o
presumptament.
Així mateix, la part interessada pot interposar directament, contra l’esmentada resolució de
l’Òrgan de Contractació, un recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.
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 Òrgan competent per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació
i qüestions de nul·litat.
L’òrgan competent per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació i
qüestions de nul·litat en l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili és elTribunal Català de
Contractes del Sector Públic, en virtut del que estableixen l’article 46.1 de la LCSP i el
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
 Resolució. Segons el que estableix l’article 57 de la LCSP, la Resolució del recurs
especial en matèria de contractació estima en tot o en part les pretensions formulades o
en declara la inadmissió, i decideix motivadament les qüestions que s’han plantejat. En
cas que l’òrgan competent apreciï temeritat o mala fe en la interposició del recurs o en
la sol·licitud de mesures cautelars, pot acordar la imposició d’una multa al seu
responsable. L’import de la multa ha de ser entre 1.000 i 30.000 euros, i se ‘n’ha de
determinar la quantia en funció de la mala fe apreciada i el perjudici ocasionat a l’Òrgan
de Contractació i als licitadors restants, així com del càlcul dels beneficis obtinguts.
 Mesures provisionals. Segons el que preveu i en la forma que estableix l’article 49 de
la LCSP abans d’interposar el recurs especial, les persones físiques i jurídiques,
legitimades per a això, poden sol·licitar l’adopció de mesures provisionals per corregir
infraccions de procediment o per impedir que es causin altres perjudicis als interessos
afectats, incloses les mesures destinades a suspendre o a fer que se suspengui el
procediment d’adjudicació del contracte en qüestió o l’execució de qualsevol decisió que
hagi adoptat l’Òrgan de Contractació.

34. PARTICULARITATS EN CAS DE TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA
34.1. Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients d’acords marc la necessitat
dels quals sigui inajornable o l’adjudicació dels qual calgui accelerar per raons d’interès públic.
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A tals efectes, l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per l’Òrgan de
Contractació, degudament motivada.

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

34.2. El termini d’inici de l’execució de l’acord marc no pot ser superior a quinze dies
hàbils, a comptar des de la formalització. Si s’excedeix aquest termini, l’acord marc es pot
resoldre, tret que el retard es degui a causes alienes a la Universitat i a la part contractista i així
es faci constar en la resolució motivada corresponent.
34.3. La tramitació de l’expedient qualificat d’urgent se subjecta a les normes que preveu
l’article 119 de la LCSP a aquests efectes.

Llegit i acceptat íntegrament
LA PART CONTRACTISTA,
DILIGÈNCIA: Aquest Plec, d’acord amb allò que estableix l’article 122.7 de la LCSP,
ha estat examinat pel Gabinet Jurídic i acompleix els requisits que la vigent legislació
reguladora de contractes administratius estableix pel procediment obert.
El/La tècnic/a del Gabinet Jurídic

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

El/la rector/a1,

A l'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, modificat per
l’acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012, i el Decret 32/2018, de 7 de juny, de nomenament de la doctora María José Figueras Salvat
com a rectora de la URV (DOGC 7638).
1

62

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 68 de 101

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

ANNEX NÚM. I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR D’ACORD AMB LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR
PÚBLIC
__________________________________________________, amb DNI núm. ________________
________________en nom propi/com a representant legal de ________________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que l’empresa (si és persona física, el nom
d’empresari individual) ________________:
Posseeix plena capacitat d’obrar i no incorre en cap de les prohibicions i incompatibilitats que
estableix l’article 71 de la Llei de contractes del sector públic i altra normativa de Catalunya
reguladora d’aquesta matèria, i es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
d’acord amb els articles 13 i 14 del Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Així mateix, accepta incondicionalment el Plec de clàusules administratives particulars i declara:
1. Que no ha donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb alguna administració pública.
2. Que no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en cap procediment
d’adjudicació.
3. Que no ha impossibilitat l’adjudicació del contracte al seu favor per no haver emplenat el que
estableix l’article 150.2 de la LCSP, en el termini assenyalat mitjançant dol, culpa o negligència.
4. Que no ha estat sancionada amb caràcter ferm per infracció greu en matèria d’integració laboral,
igualtat d’oportunitats i no discriminació de persones amb discapacitat o per infracció molt greu en
matèria social o mediambiental.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

(Lloc, data, signatures i segells de l’autoritat i de l’empresa)
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ANNEX NÚM. II.1 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMÍS DE
CONTRACTAR TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT
________________en nom propi o en representació de l’empresa ________________amb CIF
Codi de verificació: add0bc4952230a8e

núm________________,DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: Que l’empresa que
represento:
Si n’és adjudicatària, s’obliga a complir i acreditar l’obligació d’ocupar treballadors amb
discapacitat en almenys un 2 % de la plantilla de l’empresa durant la vigència del contracte,
atès que disposa de 50 o més treballadors (art. 42.1 del Reial decret 1/2013, de 29 de
novembre, per el qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social).
Si n’és adjudicatària, s’obliga a complir i acreditar les mesures alternatives a l’obligació que
estableix el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, durant la vigència del contracte, d’ocupar
treballadors discapacitats en almenys un 2% de la plantilla de l’empresa, atès que disposa
de 50 o més treballadors, a l’aplicació del qual va ser autoritzada per la resolució que s’adjunta
a aquest document.
No està subjecta a l’obligació d’ocupar treballadors amb discapacitat en almenys un 2%
de la plantilla de l’empresa, durant la vigència del contracte, ja que la plantilla té menys
de 50 treballadors.


Indiqueu el nombre de treballadors en plantilla

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Sense estar subjecta a l’obligació a què es refereix l’article 42.1 del Reial decret 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, té en plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat no inferior al 2%.
Indiqueu el nombre de treballadors en plantilla
Indiqueu el percentatge de treballadors
discapacitat

amb

Si n’és adjudicatària, assumeix l’obligació d’acreditar a l’Òrgan de Contractació quan li
sigui requerit durant la vigència del contracte, o, en tot cas, abans de la devolució de la
garantia definitiva, el compliment de les obligacions esmentades anteriorment.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

ANNEX NÚM. II.2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A L’OBLIGACIÓ DE
COMPLIR LA LLEI ORGÀNICA3/2007 PER A LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES I
LA LLEI 17/2015 DE 21 DE JULIOL, D’IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES I L’APLICA
EFECTIVAMENT

________________, en nom propi o en representació de l’empresa ________________ amb CIF
núm. ________________, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: Que l’empresa que
represento:

Té 250 o més treballadors/es a la plantilla:

-

SI ☐
NO ☐

En cas afirmatiu
Compleix amb l’obligació que conté l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, ha elaborat un pla d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei
17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i l’aplica efectivament.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Segell de l’empresa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Signatura del/de la representant legal
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ANNEX NÚM. III.1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DE
CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
(ART. 140 D’ACORD AMB LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC)
Si l’objecte del contracte es divideix en lots, s’ha d’emplenar una declaració responsable per
a cada lot que es licita
PERSONES JURÍDIQUES
1. Identificació del representant legal

Nom i Cognoms: ________________.
DNI/NIF/NIE/PASSAPORT: ________________.
PODER
DE
REPRESENTACIÓ:
Especifiqueu el
tipus
mancomunat/solidaris/administrador únic o solidari, etc.)
REFERÈNCIA DE L’ESCRIPTURA DE PODER O REPRESENTACIÓ:

d’apoderament:

Número de protocol: ________________.
Notari:________________.
Data d’escriptura: ________________.
Inscripció al registre mercantil: ________________.
2. Identificació de la part licitadora (persona física o jurídica)
Nom o raó social: ________________.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Nom comercial: ________________.
CIF/NIF: ________________.
Domicili: Indiqueu carrer, número, localitat, província, codi postal, país, telèfon, fax i correu
electrònic habilitat: ________________.
D’acord amb el que preveu l’article 140 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que per a l’expedient a m b referència ________________:
a) Pot acreditar poder validat per signar aquesta declaració, així com per subscriure l’oferta a
aquesta licitació.
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

b) Que l’empresa que representa es compromet a acreditar, documentalment, la personalitat i
capacitat d’obrar segons el que exigeix el plec, els requisits de solvència econòmica, financera,
tècnica o professional, aportant, si escau, la classificació exigida a l’Òrgan de Contractació si li ho
requereix i en tot cas si és proposada com a adjudicatària del contracte. Aquests requisits concorren
en la meva representada des de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
c) Que es compromet irrevocablement a adscriure els mitjans tècnics i humans que exigeix el plec
per executar el contracte.
d) Que no incorre en cap prohibició de contractar prevista en l’article 71 de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic.
e) Que l’empresa licitadora està al corrent del compliment de les obligacions tributàries (rebuts
d’alta i estar al corrent del pagament, o exempta, de l’impost d’activitats econòmiques, certificats
positius que acreditin la no existència de deutes amb l’Administració de l’Estat i de la Generalitat
de Catlunya) i amb la Seguretat Social, imposada per les disposicions vigents.
f) Que l’empresa que represento és una PIME, segons la definició i classificació que recull l’annex
I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

a) SÍ☐
b) NO ☐
g) Que l’empresa que represento: (indiqueu a o b)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

a)
b)

h)

☐No pertany a cap grup d’empresa.
☐Pertany al grup empresarial anomenat: (en aquest cas s’ha d’indicar):
☐No concorren a la licitació altres empreses del grup que es trobin en algun dels
supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç.
☐Concorren a la licitació altres empreses del grup que es trobin en algun dels supòsits
de l’article 42.1 del Codi de comerç. (indiqueu els noms de les altres empreses).
Que l’empresa que represento: (Indiqueu a o b)

a) Té 50 o més treballadors en plantilla, per tant:
• Té un 2% de treballadors amb discapacitat
• Ha adoptat les mesures alternatives que preveu el Reial decret 364/2005, de
8 d’abril

b) Té menys de 50 o més treballadors en plantilla, per tant:

• Té (__________) treballadors amb disxcapacitat

67

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 73 de 101
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i) Que concorre a aquesta licitació com a proposta d’UTE amb les empreses següents, cadascuna
de les quals participa en el percentatge que s’indica i ha assumit el compromís de constituir-se
formalment en UTE, en cas de resultar adjudicataris. (INDIQUEU)
1. DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA PERCENTATGE %
2. DENOMINACIÓ SOCIAL DE L’EMPRESA PERCENTATGE %
3. (….)
j) Que se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, al fur
jurisdiccional estranger que li correspon. (Només en el cas d’empreses estrangeres, havent
emplenat l’annex IV BIS).
k) Que l’empresa que representa declara:
Que té 250 treballadors/es o més en plantilla: S I ☐

N0☐

En cas afirmatiu:
Compleix amb l’obligació que conté l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, ha elaborat un pla d’igualtat efectiva
de dones i homes i l’aplica efectivament.
l) Que l’oferta que presento garanteix, respecte dels treballadors i processos productius emprats
en l’elaboració dels productes i/o serveis, així com en l’execució del contracte, el compliment de les
obligacions mediambientals, socials i laborals derivades dels convenis col·lectius aplicables, el dret
espanyol i de la UE, així com de les disposicions de dret internacional sobre aquestes matèries
subscrites per la Unió Europea.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

m) Que admet com a mitjà de notificació derivades del procediment de contractació, el correu
electrònic habilitat, d’acord amb el que estableix l’article 140.1 a i la disposició addicional quinzena
de la LCSP, que a continuació s’indica:

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX NÚM. III.2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DE
LES CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
(ART. 140 D’ACORD AMB LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC)

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Si l’objecte del contracte es divideix en lots, s’ha d’emplenar una declaració responsable per
a cada lot que es licita
PERSONES FÍSIQUES
______________________,
amb
document
______________________, actuant en nom propi:

nacional

d’identitat

núm.

D’acord amb el que preveuen l’article 140 de la Llei de contractes del sector públic i la Llei 9/2017,
de 8 de novembre,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que
per
a
l’expedient
______________________:

amb

referència

______________________,

lot

núm.

a) Es compromet a acreditar documentalment la seva personalitat i capacitat d’obrar segons el
que exigeix el plec, els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica o professional, a
l’Òrgan de Contractació, si li ho requereix i si és proposat com a adjudicatari del contracte.
b) Que es compromet irrevocablement a adscriure els mitjans tècnics i humans que exigeix el plec
per executar el contracte.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

c) Que no incorre en cap prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la Llei de contractes
del sector públic.
d) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries (rebuts d’alta i estar al
corrent del pagament, o exempt, de l’impost d’activitats econòmiques, certificats positius que
acreditin la no existència de deutes amb l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya)
i amb la Seguretat Social, imposada per les disposicions vigents.
e) Que l’empresa que represento: (indiqueu a o b)



☐Té 50 o més treballadors en plantilla. Per tant:
☐Té un 2% de treballadors amb discapacitat.
☐Ha adoptat les mesures alternatives que preveu el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.



☐Té menys de 50 treballadors en plantilla.
☐Té (
) treballadors amb discapacitat.
☐No té treballadors en plantilla.
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f) Que l’empresa que representa declara:
Que té 250 treballadors/es o més en la plantilla: SÍ ☐

NO☐

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

En cas afirmatiu
Compleix amb l’obligació que conté l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, ha elaborat un pla d’igualtat efectiva de dones i homes
i l’aplica efectivament.
g) Que se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, al fur
jurisdiccional estranger que li correspon.
h) Que l’oferta que presento garanteix, respecte dels treballadors i processos productius emprats
en l’elaboració dels productes i/o serveis, així com en l’execució del contracte, el compliment de
les obligacions mediambientals, socials i laborals derivades dels convenis col·lectius aplicables,
el dret espanyol i de la UE, així com de les disposicions de dret internacional sobre aquestes
matèries subscrites per la Unió Europea.
i) Que admet com a mitjà de notificació derivades del procediment de contractació el correu
electrònic habilitat, d’acord amb el que estableixen l’article 140.1 a i la disposició addicional
quinzena de la LCSP, que a continuació s’indica:

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Segell de l’empresa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Signatura del/de la representant legal
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ANNEX IV. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR LES EMPRESES NO ESPANYOLES
D‘ESTATS MEMBRES DE LA UE I EMPRESES ESTRANGERES

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

A) Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han
d’aportar, al sobre o arxiu electrònic "A", la documentació següent:
1. Les empreses individuals han de presentar el document d’identitat personal del seu
país. Si l’empresa és una persona jurídica, ha de presentar-ne els documents constitutius,
traduïts de forma oficial al castellà, inscrits en un registre professional o comercial si aquest
requisit l’exigeix la legislació de l’Estat respectiu.
2. Si la part licitadora no actua en nom propi o es tracta d’una persona jurídica, ha
d’aportar poder validat, que s’ha de traduir de forma oficial al castellà.
3. Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir de l’acord marc,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que li correspon a la part licitant (segons el
model ANNEX IV-BIS).
4. Acreditació de no incórrer en cap prohibició de contractar segons el que estableix
l’article 71 de la LCSP.
Aquesta acreditació es pot fer mitjançant algun testimoniatge judicial o certificat
administratiu, segons cada cas, i si aquest document no pot ser expedit per l’autoritat competent
pot ser substituït per una declaració responsable atorgada a una autoritat administrativa, notari
públic o organisme professional qualificat. Si aquesta possibilitat està prevista en la legislació
de l’Estat respectiu, també pot substituir-se per una declaració responsable atorgada a una
autoritat judicial.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

5. Certificat expedit per l’autoritat competent de l’estat membre, traduït oficialment al
castellà, mitjançant el qual s’acredita que l’empresa està en regla amb les seves obligacions
relatives al pagament de les seves obligacions tributàries i cotitzacions de la Seguretat Social,
segons les disposicions legals de l’Estat del poder adjudicador.
6. En el supòsit que s’exigeixi la classificació, pel que fa als empresaris no espanyols
d’Estats membres de la Comunitat Europea n’hi ha prou amb acreditar a l’Òrgan de Contractació
corresponent la solvència econòmica, financera i tècnica, d’acord amb els articles 87 i 89 de la
LCSP, així com la inscripció al Registre professional o comercial en les condicions previstes per
la legislació de l’Estat on estan establertes.
Els certificats de classificació o documents similars que han estat expedits per estats
membres de la Comunitat Europea en favor dels seus empresaris constitueixen una presumpció
d’aptitud pel que fa als requisits de selecció qualitativa que hi figuren.
B) Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea, a més dels
requisits exposats en els apartats anteriors, han d’acreditar:
1. A més de la plena capacitat per contractar i obligar-se d’acord amb la legislació del
seu estat i la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, cal justificar mitjançant un
informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent Espanyola, que s’ha adjuntar a la
documentació que es presenta, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admeti al
seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, de
manera substancialment anàloga.
2. La capacitat d’obrar s’ha d’acreditar amb amb l’informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual
l’empresa tingui el domicili.

71

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 77 de 101

3. Que es troben inscrites al Registre Mercantil igual que els apoderaments referits en
el paràgraf anterior.

5. Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir de l’acord marc,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que li correspon a la part licitant. (Segons
el model ANNEX IV-BIS).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

4. En els acords marc subjectes a regulació harmonitzada cal prescindir de l’informe
sobre reciprocitat a què es refereix el paràgraf primer d’aquest apartat en relació amb les
empreses dels estats signataris de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial
del Comerç, segons disposa l’article 68 de la LCSP.
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ANNEX NÚM. IV BIS. DECLARACIÓ DE SOTMETIMENT A LA JURISDICCIÓ DELS JUTJATS I
TRIBUNALS ESPANYOLS PER A LES EMPRESES ESTRANGERES

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

(Presentar només les empreses estrangeres)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS
Núm. de l’expedient de contractació:
Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social NIF
Dades de la persona que actua en representació
_____________apoderat/da, administrador/a, gerent, ...)
Cognoms i nom

de

l’empresa

en

(qualitat

de

NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat
Que essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
Lloc i data
Segell de l’empresa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Signatura del/de la representant legal
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ANNEX NÚM. V. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Certificat número (1) (d’ara endavant, assegurador/a), amb domicili al carrer i NIF, degudament
representat pel Sr. o Sra. (2), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons es
dedueix de la validació de poders que consta en la part inferior d’aquest document,
ASSEGURA (s), NIF, en concepte de contractant de l’assegurança, a (4), d’ara endavant
assegurat/ada, fins a l’import de (euros) (5), en els termes i condicions establertes a la Llei de
contractes del sector públic, normativa de desplegament i plec de clàusules administratives
particulars per la qual es regeix el contracte (6), en concepte de garantia (7), per respondre de les
obligacions, penalitats i altres despeses que se li puguin derivar a l’assegurat/ada segons les
normes i altres condicions administratives esmentades abans.
L’assegurat/ada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix
l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dona dret a
l’assegurador/a a resoldre el contracte, ni aquest s’ha d’extingir, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa ni ell mateix alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador/a hagi de fer efectiva
la garantia. L’assegurador/a no pot oposar a l’assegurat/ada les excepcions que li corresponguin
contra la part contractant de l’assegurança.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

L’assegurador/a assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat/ada en el primer requeriment
de la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les administracions públiques restants, en
els termes establerts en la Llei de contractes de les administracions públiques i normes de
desplegament.
Aquesta assegurança de caució està en vigor fins que (4), o qui s’habiliti legalment en nom seu,
n’autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb el que estableix la Llei de contractes del sector
públic i legislació complementària.
Lloc i data.
Signatura:
Assegurador/a

Província:

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA
Data:
Número o codi:

Instruccions per emplenar el model.
1. Cal indicar la raó social completa de l’entitat asseguradora.
2. Nom i cognoms de la persona apoderada o apoderades.
3. Nom de la persona assegurada.
4. Òrgan de Contractació.
5. Import, en lletres, per si es constitueix l’assegurança.
6. Cal identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual
es presta la caució.
7. Cal indicar la modalitat de l’assegurança: provisional, definitiva, etc.
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

ANNEX NÚM. VI. MODEL D’AVAL
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)
_________, NIF ____________________, amb domicili (a l’efecte de notificació i requeriment)
al carrer/plaça/avinguda ___________, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats) amb
poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons es dedueix de la validació de poders que
s’indica a la part inferior d’aquest document.
AVALA
a: (nom i cognoms o raó S ocial de l’avalat)
______________NIF ___________, en virtut del que disposa: (la norma/es i article/s que
imposa/en la constitució d’aquesta garantia), _____________________________________, per
respondre de les obligacions següents: (detalleu l’objecte del contracte o obligació assumida per
la part garantida) _______________________ davant (òrgan administratiu, organisme autònom
o ens públic) ____________ per import de: (en lletres) __________ euros (en xifres).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits que preveu
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal amb renúncia expressa al benefici
d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Universitat Rovira i Virgili,
amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes de les administracions
públiques, en les normes de desplegament.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Aquest aval està en vigor fins que la Universitat Rovira i Virgili o qui s’habiliti legalment en nom
seu n’autoritzi la cancel·lació o devolució d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
(lloc i data)
(raó social de
l’entitat)
(signatura dels
apoderats)

Província:

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA
Data:
Número o codi:

75

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 81 de 101

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

ANNEX NÚM. VII. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA SENSE VARIANTS I ALTRES CRITERIS
QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT SEGONS ELS CRITERIS DE L’APARTAT 19.2 DEL
QUADRE RESUM
El/la
Sr./Sra_________________
amb
residència
a
_________________
al
carrer_________________ número______________, i amb NIF_________________ , declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària
del contracte _________________ , amb expedient número _________________, es compromet (en
nom propi / en nom i representació de l’empresa....amb NIF) a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats.
En relació amb la licitació de l’Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges
per a la Universitat Rovira i Virgili, formula la següent oferta econòmica:

1. OFERTA ECONÒMICA
A) Càrrec per emissió de bitllets aeris

Càrrec d’emissió de bitllets d’avió dins d’Espanya

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
10,00 euros
X,XX euros

Càrrec d’emissió de bitllets d’avió resta d’Europa

12,00 euros

X,XX euros

Càrrec d’emissió de bitllets d’avió intercontinentals

14,00 euros

X,XX euros

Bitllets emesos pel sistema d’autoreserva

8,00 euros

X,XX euros

CONCEPTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

B) Càrrec per emissió de bitllets de tren

CONCEPTE
Càrrec d’emissió de bitllets de tren

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
4,00 euros
X,XX euros

C) Càrrec per emissió de bitllets de transport de vaixell o autocar

CONCEPTE
Càrrec d’emissió per bitllet de vaixell o autocar

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
4,00 euros
X,XX euros

D) Càrrec per gestionar anul·lacions de reserves
CONCEPTE

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
6,00 euros
X,XX euros

Càrrec per gestionar anul·lacions de reserves
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E) Càrrec per gestionar l’emissió en cas de modificació

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

CONCEPTE

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
6,00 euros
X,XX euros

Càrrec per gestionar l’emissió en cas de modificació
F) Càrrec per gestió d’inscripció a congressos
CONCEPTE

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
10,00 euros
X,XX euros

Càrrec per gestió d’inscripció a congressos
G) Càrrec per gestió de targetes d’embarcament
CONCEPTE

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
6,00 euros
X,XX euros

Càrrec per gestió de targetes d’embarcament

H) Càrrec per serveis extra a banda del propi títol de viatge
CONCEPTE

PREU
MÀXIM PREU OFERT (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
6,00 euros
X,XX euros

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Càrrec per gestionar els serveis extra a banda del propi títol
del viatge, com per exemple, reserva de seient, inclusió
serveis equipatge o fast boarding.
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2.

QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

A) Persones destinades a l’execució de l’Acord marc
B) Qualificació professional de l’equip de treball
L’equip de treball assignat a l’execució de l’Acord marc, la seva antiguitat i ,si s’escau, la seva
titulació:
Mínim demanat al plec de prescripcions tècniques 2 persones a disposició de l’acord marc

MÍNIM OBLIGATORI

CÀRREC

NOM I COGNONS

Responsable XXXXX XXXXX XX

Persona
encarregada XXXXX XXXXX XX
de gestionar
els encàrrecs
de servei

Antiguitat
l’empresa
licitadora
(indicar
anys)

a Antiguitat
al Diplomat/a
o
sector
graduat/da
en
d’agències de turisme, grau o
en viatge
titulació
(indicar
en equivalent
anys)
(indicar SI o NO)

XX anys

XX anys

SI ☐
NO☐

XX anys

XX anys

SI ☐
NO☐

Personal addicional ( màxim 2 persones)

ADDICIONAL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

CÀRREC

NOM I COGNONS

Persona
encarregada
de XXXXX XXXXX XX
gestionar
els
encàrrecs de servei
Persona
encarregada
de XXXXX XXXXX XX
gestionar
els
encàrrecs de servei

Antiguitat
a
l’empresa
licitadora
(indicar en anys)

Antiguitat
al Diplomat/da o
sector
graduat/da en
d’agències
de turisme, grau
viatge
o
titulació
(indicar
amb equivalent
anys)
(indicar SI o
NO)

XX anys

XX anys

SI ☐
NO☐

XX anys

XX anys

SI ☐
NO☐

Per tant, com a mínim es proposaran 2 persones i com a màxim 4 persones.
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

C) Serveis addicionals de suport al client
Disposar i aplicar, en el moment de l’execució de l’Acord marc d’aquells sistemes d’informació que aportin
serveis addicionals de suport a la URV i al viatger:

SERVEIS ADDICIONALS DE SUPORT

PROPOSTA DEL
(indicar SI o NO)

LICITADOR

Aplicació i/o procediment que informi a l’entitat i al viatger directament de
qualsevol incidència en el viatge contractat (vagues, cancel·lacions, retards....). SI ☐
NO☐
SI ☐
NO☐
Aplicació informàtica de geolocalització dels viatgers
Breu descripció de l’aplicació i/o procediments en les alertes o avisos, quins mitjans s’utilitzen
(correu electrònic, mòbil..), persones encarregades...

D) Temps de resposta màxim

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

En el moment de l’execució de l’Acord marc, es compromet a respondre els encàrrecs de servei dels
destinataris de l’acord marc en ( màxim estableix Plec de prescripcions tècniques 24 hores):

PROPOSTA
LICITADOR
(marcar una opció)

OPCIÓ

TEMPS 1

Temps de resposta entre immediat i 2:00 h

TEMPS 2

Temps de resposta entre 2:01 i 4:00 h

TEMPS 3

Temps de resposta entre 4:01 i 8:00 h:

TEMPS 4

Temps de resposta entre 8:01 i 12:00 h

TEMPS 5

Temps de resposta entre 12:01 i 24:00 h

☐
☐
☐
☐
☐
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3. DESCOMPTE SOBRE LA FACTURACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

En relació amb la licitació de l’Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a
la Universitat Rovira i Virgili, formula un descompte sobre la facturació dels serveis d’allotjament:

CONCEPTE

DESCOMPTE OFERT (%)

Descompte sobre la facturació d’allotjament

XX,XX %

4. SERVEI D’ATENCIÓ 24 HORES 365 DIES
El contacte assignat per al servei d’atenció al client 24 hores 365 dies l’any:
El número de telèfon (obligatori):
L’adreça de correu electrònic:

PROPOSTA DEL LICITADOR
(indicar SI o NO)

SERVEI

En aquest servei es resoldran incidències abans o durant el viatge, i es
faran canvis de bitllets d’avió o d’allotjament en el moment de la SI ☐
NO☐
sol·licitud

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

En aquest servei s’emetran i cancel·laran bitllets de transport i
allotjament, i tramesa al departament/entitat en el moment de la
SI ☐
sol·licitud:
NO☐

5. DISPONIBILITAT HORÀRIA
L’horari d’atenció ordinària durant la vigència de l’Acord marc serà el següent ( mínim del Plec de
prescripcions tècniques de dilluns a divendres de 9h a 15h i de 16h a 19h):

PROPOSTA DEL LICITADOR (si es tanca al migdia
HORARI DE DILLUNS A especificar les hores d’inici i les hores de
DIVENDRES
finalització)
Hora inici
Hora finalització

HORARI DISSABTES

PROPOSTA DEL LICITADOR (si es tanca al migdia
especificar les hores d’inici i les hores de
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finalització)

Hora inici

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

Hora finalització

6. AVANTATGES COMERCIALS A TÍTOL PARTICULAR PER A LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA DE LA URV

Les empreses adjudicatàries poden oferir avantatges comercials a títol particular a la comunitat
universitària (personal d’administració i serveis, personal docent i investigador i estudiants).

A) Indicar quins avantatges s’ofereixen per al personal d’administració i serveis i per al personal
docent i investigador de la URV:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

B) Indicar quins avantatges s’ofereixen per als estudiants de la URV:

(lloc i data)
.
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. VII.1. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA AMB ADMISSIÓ DE
VARIANTS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

SENSE CONTINGUT
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ANNEX NÚM. VIII. COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ EN UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UTE
El
senyor/a………………………………………..,
amb
residència…………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb NIF
…………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb una
participació a la UTE d’un ……..%.
El
senyor/a………………………………………..,
amb
residència
a
…………………………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb
NIF …………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb
una participació a la UTE d’un ……..%.
El
senyor/a………………………………………..,
amb
residència
a
…………………………………………………., al carrer …………………….. núm. ………, i amb
NIF …………….. (en nom i representació pròpia/de l’empresa ……………………………, amb
una participació a la UTE d’un ……..%.
etc……………
Es comprometen, d’acord amb el que preveu l’article 69 de la LCSP, en cas de resultar
adjudicataris del contracte………………………………………………a formalitzar, en escriptura
pública, la Unió Temporal d’Empreses/aris i a nomenar el Sr/a………………………….. amb
DNI……………………. representant únic/a de la Unió, en els termes establerts a l’article 24
del RD 1098/2001.
La durada d’aquesta Unió Temporal serà coincident amb la del contracte fins a la seva
extinció.
Lloc i data

Segell de l’empresa

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Signatura del/de la representant legal
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ANNEX NÚM. IX. PROPOSTA DE MILLORES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

SENSE CONTINGUT

84

Signat per: Carmen Pitarch Placa
Signat per: María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K
Càrrec: Tècnica dela Gabinet Jurídic
Càrrec: Rectora
Data: 17-05-2019 12:41:46
Data: 17-05-2019 13:50:14
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Pàgina: 90 de 101

ANNEX NÚM. X. MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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SENSE CONTINGUT
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ANNEX NÚM. XI. MODEL D’AUTORITZACIÓ DE LA PART INTERESSADA PERQUÈ UNA
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PUGUI OBTENIR DADES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA SOBRE EL
COMPLIMENT D‘OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC)

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

La persona sotasignat autoritza el........... (organisme sol·licitant) a sol·licitar a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les seves obligacions
tributàries per comprovar el compliment dels requisits establerts al Reial decret legislatiu 2/2000
i altra normativa que el desplega, en el procediment de contractació administrativa................,
(especifiqueu-lo).
Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat anteriorment, i
en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
per la qual es permet, prèvia autorització de la part interessada, la cessió de les dades tributàries
que requereixin les AP per exercir les seves funcions.
A. DADES DEL CONTRACTISTA
COGNOMS I NOM / RAÓ SOCIAL
NIF

SIGNATURA (NOMÉS
PERSONES FÍSIQUES)

EN

EL

CAS

DE

B. DADES DE L’AUTORIZADOR (NOMÉS EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA O
UNA ENTITAT DE L’ARTICLE 33 DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA)
COGNOMS I NOM

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

NIF

ACTUA EN QUALITAT DE

SIGNATURA

........................., a .................. de ...................................... de ..............................
NOTA: L’autorització concedida pel signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un
escrit dirigit a ...............(organisme sol·licitant).
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ANNEX NÚM. XII. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE DADES I
CIRCUMSTÀNCIES QUE CONSTEN AL REGISTRE DE LICITADORS

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

En/na_______________, amb DNI núm. _______________________

☐en nom propi
☐ en representació de ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------☐com a representant legal de --------------------------------------------------------------------------------------, inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya amb
el núm. _____________
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (marqueu el que correspongui):
☐Que les dades i circumstàncies que consten al Registre Oficial de Licitadors i que es
reflecteixen en el certificat de la inscripció que s’adjunta a aquesta declaració no han variat en
cap extrem.
☐Que les dades i circumstàncies que consten al Registre Oficial de Licitadors relatius a:
-

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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s’han modificat segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a aquesta declaració,
i es mantenen la resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut del certificats del
Registre, tot això sens perjudici de l’obligació de comunicació que estableix l’article 10 del decret
esmentat.

(Lloc, data, signatura i segell de la persona licitadora o representant)
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ANNEX NÚM. XIII. COMPROMÍS MEDIOAMBIENTAL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

SENSE CONTINGUT
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ANNEX NÚM. XIV. DECLARACIÓ RELATIVA AL CARÀCTER DE CONFIDENCIALITAT
DELS DOCUMENTS APORTATS

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

---------------------------------------------------------------------, amb DNI núm. ---------------------------☐En nom propi
☐ En representació de ----------------------------------------------------------------------------------------☐Com a representant legal de --------------------------------------------------------------------------------

DECLARA:

Que

els

documents

aportats

en

la

licitació

de

l’expedient

núm.

……………………………………………, que es detallen a continuació, s’han de tractar com a
confidencials a fi de preservar els secrets tècnics i comercials de l’empresa que represento, i han
estat dipositats a la Universitat Rovira i Virgili amb l’única fi que es tinguin en compte i es valorin
en aquest procediment. El caràcter confidencial d’aquests documents es justifica mitjançant
l’informe adjunt.

DOCUMENTS APORTATS PER LA PART LICITADORA
QUE HAN DE SER CONSIDERATS CONFIDENCIALS PER
L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

CONFIDENCIAL
SÍ,SEGONS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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L’INFORME ADJUNT
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

ANNEX NÚM. XV. DADES DE L‘EMPRESA ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS PER MITJANS
ELECTRÒNICS

--------------------------------------------------------------amb domicili a --------------------------------------------------------------------------,, amb DNI núm---------------------------------------------------------------------------,
expedit amb data ---------------------------------------------------------------------------,en nom propi (o en
representació de ---------------------------------------------------------------------------, amb domicili a--------------------------------------------------------------------------, segons acredito amb poder validat), per mitjà
d’aquest document
ACCEPTA EXPRESSAMENT que les notificacions que es generin en les diverses fases de la
tramitació d’aquest expedient de contractació siguin emeses per la Universitat Rovira i Virgili a través
a
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=&idCap=865462&ambit=8413796& a fi de dur a terme de manera immediata el seguiment de la
licitació, agilitar els terminis i les tramitacions, preguntar i subscriure’s per rebre novetats o accedir a
les comunicacions amb plenes garanties legals.
Per això, declara que les dades a l’efecte de notificacions són les següents:

Adreça
Població i codi postal
Província
Número de telèfon i fax

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Adreça de correu electrònic habilitada (1)

I, per tant, es COMPROMET, en cas de no estar registrat, a donar-se d’alta a a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
Data:
Segellat i signat:

(1) Ha de ser la mateixa adreça que la que s’utilitzi per al registre a la Plataforma de Contractació
del Sector Públic.
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ANNEX NÚM. XVI. DECLARACIÓ FORMAL DE DOCUMENTS QUE CONTÉ EL SOBRE O ARXIU
ELECTRÒNIC “B”

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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SENSE CONTINGUT
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ANNEX NÚM. XVII. INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
CONTRACTACIÓ (DEUC)
En compliment del que preveu la Directiva 24/2014/UE, a l’article 59, els licitadors poden
presentar, en acreditació del compliment dels requisits previs per participar en el procediment,
l’anomenat Document europeu únic de contractació (DEUC), que confirmarà que l’empresa els
compleix i que disposa de les condicions d’aptitud que s’exigeixen, inclosa la de no incórrer en
cap prohibició de contractar, que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i
tècnica o professional, així com els altres criteris de selecció i requisits de participació establerts
als plecs, i en concret, els corresponents al sobre o arxiu electrònic “A”: Carpeta 1 (Documentació
administrativa) i Carpeta 2 (Documents que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica
o professional) del Plec de clàusules administratives particulars.
Per emplenar-los, la URV posa a disposició dels licitadors, annex a aquest Plec de clàusules, el
document DEUC en format electrònic (xml), que pot reutilitzar a través del servei DEUC electrònic
gratuït que posa a
disposició la Comissió Europea
a l’adreça següent:
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es), identificant-se en qualitat
d’operador econòmic i important el document.
Si els contractes estan dividits en lots, cal emplenar el DEUC per a cada lot que es licita.
Si un licitador participa pel seu compte i no recorre a la capacitat d’altres entitats per complir els
criteris de selecció, ha d’emplenar un únic DEUC.
Si un licitador participa pel seu compte, però recorre a la capacitat d’una o altres entitats, ha
d’aportar el propi DEUC juntament amb els altre/s DEUC separat/s per cada entitat de què es
tracti i lot en el qual participa.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Finalment, si grups de licitadors, incloses associacions temporals, participen conjuntament en el
procediment de contractació, cal presentar un DEUC separadament, en el qual figuri la informació
requerida en les parts de II a V, per cada entitat participant i lot que licitin.
Els licitadors poden tornar a utilitzar la informació facilitada en un DEUC que hagin emprat en un
procediment de contractació anterior sempre que la informació sigui correcta i continuï sent
pertinent. Per això, el més fàcil és inserir la informació al nou DEUC fent ús de les funcions
apropiades que inclou a aquest efecte el servei DEUC electrònic abans esmentat. Per descomptat,
també és possible reutilitzar informació a través d’altres modalitats per copiar i enganxar dades,
per exemple, les dades emmagatzemades a l’equip informàtic de l’operador econòmic (ordinadors
personals, tauletes tàctils, servidors, etc.).
Un cop finalitzat el formulari, pot clicar a «Exportar» per descarregar i conservar l’arxiu DEUC a
l’ordinador i imprimir-lo. El formulari imprès s’ha d’incloure al sobre o arxiu electrònic “A”
degudament signat pel representant legal de l’empresa.
En cas que l’empresa sigui proposada com a adjudicatària d’aquest contracte, ha d’aportar, en el
termini establert en el procediment, segons la clàusula 14.1 d’aquest Plec de clàusules, la
documentació acreditativa del que ha declarat anteriorment. Si no acredita els extrems anteriors
en el termini establert, o si s’observa cap falsedat en algun extrem declarat abans d’aportar
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Codi de verificació: add0bc4952230a8e

aquesta acreditació, el licitador incorrerà en causa d’impediment de contractar amb les
administracions públiques, segons el que disposa l’apartat 1.i de l’article 71 de la LCSP. La
declaració de prohibició de contractar per aquest motiu pot ser apreciada directament per la
Universitat, i declarada a través del procediment a aquest efecte, i subsistir durant un termini de 2
anys des de la seva inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.
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ANNEX NÚM. XVIII. MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE SOBRE LA CLASSIFICACIÓ
D‘EMPRESA I DE PERTINENÇA O NO A UN GRUP D’EMPRESES
__________________amb DNI núm. ------------------------------------, actuant en nom i representació de

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

l’empresa ------------------------------------, amb CIF núm. -----------------------------------.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (escolliu l’opció A o B):

A) Que l’empresa que represento és una PIME, segons la definició i classificació que recull
l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

a) SÍ
b) NO

B) Que l’empresa que represento no pertany a cap grup ni concorre en cap dels supòsits establerts
en l’article 42.1 del Codi de comerç, a l’efecte del que preveu l’article 86 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

C) Que l’empresa que represento pertany al grup empresarial que s’indica a continuació i que està
integrat per les empreses següents: (Cal indicar el percentatge de participació i posició d’acord amb
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

el que estableix l’art. 42 del Codi de comerç)

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, signo aquesta declaració a:
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX NÚM. XIX. DECLARACIÓ DE LOTS ALS QUALS ES CONCORRE I OPCIÓ DE LOTS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

SENSE CONTINGUT
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ANNEX NÚM. XX. INDICACIÓ PART DEL CONTRACTE PREVIST DE SUBCONTRATAR

----------------------------------------------------------------, amb DNI núm. -----------------------------, en nom

Codi de verificació: add0bc4952230a8e

propi o en representació de l’empresa -----------------------------------------------------------, amb CIF ----------------------------

En relació amb el procediment d’adjudicació del contracte amb referència expedient
___________________
DECLARA:
Que, per a l’execució del contracte, subcontracto les actuacions següents:

Part del contracte que preveu % del total

NOM DE LA SUBCONTRACTISTA

subcontractar

I
per
deixar-ne
constància,
a__________________________________________

signo

aquesta

declaració

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=add0bc4952230a8e

PER LA SUBCONTRACTISTA
----------------------------------------------------------------, amb DNI núm. -----------------------------, en nom
propi o en representació de l’empresa -----------------------------------------------------------, amb CIF ----------------------------, amb domicili a l’efecte de notificacions a -----------------------------------------------------------, telèfon i adreça de correu electrònic:

DECLARA:
Que en el cas que ----------------------------------------- (indiqueu el nom de la part licitadora) resulti
adjudicatària, es compromet a executar la part del contracte corresponent a

(indiqueu la part

de la prestació en el percentatge de…………………. (%)

I per deixar-ne constància, signo aquesta declaració
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