PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER ALS CONTRACTES LICITATS
PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
1.- DADES DE L’ENS CONTRACTANT
Òrgan de contractació: Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Responsable del contracte: Direcció del Servei d’Anestesiologia
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT

2.- TIPUS DE CONTRACTE
-

Subministraments

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: RESPIRADOR ANESTÈSIA PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA – 22SM0251
CPV: 33157400-9
Lots: No, lot únic d’acord amb la justificació que consta a l’informe de necessitat.

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Valor estimat del contracte: 40.569,90.-€
Import total de la licitació (IVA exclòs): 40.569,90.-€ IVA exclòs
Import total de la licitació (21% IVA inclòs): 49.089,58.-€ IVA inclòs
Import pròrrogues previstes: No es contemplen
Import màxim de les modificacions previstes (art. 204 LCSP): No afecten al pressupost del
contracte

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Costos directes:
a) costos de personal: 7% (aproximadament) en funció del Conveni Col·lectiu
aplicable al sector de referencia
b)

costos del servei: 73% (aproximadament)

Costos indirectes:
a) benefici industrial: 6% (aproximadament)
b) despeses generals: 14% (aproximadament).
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Altres despeses calculades:
Import net (sense IVA): 40.569,90.-€
IVA (21%): 8.519,68.-€
IMPORT TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÒS: 49.089,58.-€

Desglossament Import licitació IVA inclòs:
Número de lot

Total Import

Exercici 2022

IN0873

49.089,58€

49.089,58€

6.- PREU
El sistema de determinació del preu és:
-

Els imports estan calculats en base als preus actuals de mercat per aquest tipus de
subministrament, d’acord amb la justificació de l’informe de necessitats i assumint la
imputació de despeses generals i de benefici industrial habituals en aquests tipus de
contractes.

Revisió de preus:
NO

7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Durada: l’equipament s’entregarà dintre dels 30 dies naturals posteriors a la data de
comanda, d’acord amb el PPT.
Pròrrogues: NO

8- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del contracte
és l’obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.

9.- APTITUD PER CONTRACTAR
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar establertes
a l’article 71 de la LCSP.
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Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de les prestacions objecte del
contracte:
NO

10.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA DE LES EMPRESES LICITADORES
Els licitadors estan exempts de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional d’acord amb el que preveu l’article 159.6 de la LCSP, i no cal que estiguin inscrits
en un registre oficial d'empreses licitadores.

11.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
•

10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al
Perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Data límit de presentació d’ofertes mitjançant l’eina d’oferta telemàtica: 28 de gener
de 2021, fins a les 13:00 hores
Obertura del sobre ÚNIC:
electrònics, en acte privat.

El mateix dia de presentació mitjançant dispositius

12.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE LES OFERTES
Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0. o l’eina de
presentació telemàtica d’ofertes integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
Podeu obtenir informació sobre el funcionament de l’eina sobre digital 2.0 en l’enllaç següent:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/contractaciopublica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobredigital-2.0/
Podeu obtenir més informació sobre el funcionament de l’eina de presentació d’ofertes
telemàtiques en l’enllaç següent:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronicaadministracio/e-Licita/presentacio-telematica-ofertes/
Sobre únic electrònic el contingut serà el següent:
•

Declaració responsable:

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual es troba com a
plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital 2.0 o document annex al plec, mitjançant la qual
declaren:
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Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració
responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
-

Que no està incursa en prohibició de contractar.

-

Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l’activitat.

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu
electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
-

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
unió temporal d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de
presentar la declaració responsable. A més de les declaracions responsables, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

-

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la submissió als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

En ares de garantir la concurrència s’eximeix a les empreses licitadores del requeriment
obligatori d’inscripció prèvia en els registres oficials de licitadors per aquesta licitació.
•

Oferta

-

Proposta econòmica segons el model que apareix com a plantilla a l’eina del Sobre
Digital o com a annex a aquest plec.
Proposta tècnica en relació al compliment dels extrems continguts en el plec de
prescripcions tècniques.

-

13.- OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC
D’acord amb el previst a l’article 159.6.d) de la LCSP, l’obertura del Sobre únic no es celebrarà
en acte públic i es durà a terme a través de l’eina electrònica del Sobre Digital 2.0/oferta
telemàtica per tal de garantir que no es realitzi fins que hagi finalitzat el termini de presentació
d’ofertes.
La valoració de les ofertes s’efectuarà de la següent manera:
-

Amb la col·laboració d’una unitat tècnica.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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Les ofertes presentades en la present licitació es valoraran mitjançant els criteris d’adjudicació
que s’estableixen en el document Annex IV.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme
d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la LCSP. A tals efectes, l’òrgan de
contractació considerarà que es tracta d’una oferta anormalment baixa si, previ anàlisi
corresponent, identifica que concorren els paràmetres objectius següents:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius establerts al document de criteris de valoració. Per al cas
que no es determini un procediment específic respecte a la determinació de les ofertes que
presentin valors anormals o desproporcionats, s’aplicarà el següent procediment:
-Si hi ha un únic licitador, quan la seva oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de
licitació en més d’un 25%.
-Si hi ha més d’un licitador:
- Quan l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes
de tots els licitadors admesos.
- Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%, s’analitzaran
la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de valoració
susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:
1. s’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. a partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal
o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de
valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix
temps, la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les
ofertes econòmiques presentades.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè
les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per
aquest motiu, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de CINC (5) dies naturals per presentar la informació i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes.
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Les sol·licituds de justificació es duran a terme preferentment a través de mitjans electrònics.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula vuitena d’aquest plec. La comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’adreça de
correu electrònic facilitada per l’empresa.
Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa
licitadora exclosa del procediment.
Si es rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, per part de
l’òrgan de contractació, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, es decidirà o bé
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el
seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.En casos d’empat en les
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris de desempat
seran els següents
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
l’empat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials que s’indiquin a l’Annex
IV; A falta de menció expressa sobre com fer el desempat en l’Annex IV, s’aplicaran per ordre
els criteris esmentats en l’article 147.2 de la LCSP i que a continuació s’indiquen:
-

Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social,
amb preferència en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixes amb
discapacitat en plantilla, o el major número de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.

-

Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla.

-

Major percentatge de dones empleades en la plantilla.

-

El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat. Aquest es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en què es produeixi l’empat, prèvia sol·licitud per part de CLS, AIE.
15.- DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
L’adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el
principi de millor relació qualitat-preu, en què s’haurà d’avaluar segons criteris econòmics i
qualitatius.
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Un cop realitzada l’avaluació i classificació de les ofertes, es procedirà a comprovar en el
Registre oficial de licitadors si l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, i es proposa com
adjudicatària, està inscrita per tal de verificar si l’empresa està degudament constituïda, el
signant de la proposició té poders suficients per a formular la oferta i no està incurs en
prohibició per contractar. Per al cas de que l’empresa no estigui inscrita en el Registre Oficial
de licitadors, se li requerirà mitjançant comunicació electrònica per tal de que aporti la
documentació abans esmentada i per a que aporti el compromís de l’article 75.2 si s’escau i la
documentació justificativa de que disposa dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2, i tot això en el termini de 7 dies
hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació. Si l’empresari ha de presentar
qualsevol altre documentació que no estigui inscrita o degudament actualitzada en el Registre
de Licitadors, la mateixa s’haurà d’aportar en el mateix termini de 7 dies esmentat
anteriorment.
Tot seguit l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi formulat l’oferta amb una millor
relació qualitat-preu, es realitzarà en un termini no superior a 5 dies d’acord amb l’article
159.4.f) de la LCSP.
La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible,
d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s’ha de publicar en el perfil del
contractant.
La resolució d’adjudicació, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’E-NOTUM, d’acord amb el que disposa la
disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el perfil del contractant.
El contracte s’entendrà formalitzat mitjançant la signatura d’acceptació per part del
contractista de la resolució d’adjudicació del contracte, en el termini de 5 dies hàbils següents
a la notificació de l’adjudicació.
La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals en el
perfil del contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció.
En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una Unió Temporal d’Empreses (UTE), aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

16.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES EMPRESES LICITADORES I ADJUDICATÀRIES
Normativa laboral
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les condicions salarials dels treballadors,
d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes les mencions
requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.
Protecció de dades
•

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb l’obligació expressa de respectar la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
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Clàusula ètica
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals. La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
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-

-

-

-

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès
públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En
tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.

Altres obligacions:
En matèria d’obligacions lingüístiques
1. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en els
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
2. En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.
3. Així mateix, quan l’execució del contracte comporta que hi hagi personal amb tasques
d’atenció al públic, l’empresa contractista ha d’assumir l’obligació que aquest personal tingui
suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’informació
i de comunicació en aquesta llengua.
4. En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

5. L’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge,
l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció d’altres
característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el plec de
prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns
objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així
com tota la documentació tècnica necessària perquè funcioni, almenys, en llengua catalana.
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17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
 L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar l’establiment de mesures per garantir la
seguretat i la salut en el lloc de feina així com el compliment dels convenis col·lectius
sectorials i territorials aplicables.
L’incompliment parcial o el compliment defectuós de les condicions especials d’execució
previstes en aquest plec podrà comportar la imposició a l’empresa contractista de
penalitats conforme l’apartat 1 de l’article 192 de la LCSP.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER ESSENCIAL
En el marc de l’execució de la prestació objecte d’aquest plec, l’empresa adjudicatària haurà
de donar compliment a la/ les següent/s condició/ons essencial/s:
- L’empresa adjudicatària resta obligada a atendre allò establert en la clàusula ètica prevista a
l’apartat de “Drets i obligacions de l’empresa adjudicatària” d’aquest plec.
- Si el contracte implica el tractament de dades de caràcter personal, l’empresa adjudicatària
resta obligada a atendre allò establert per la normativa en matèria de protecció de dades.
- L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients a tals efectes.
- També són condicions especials d’execució de caràcter essencial aquelles indicades a
l’apartat 17.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució a les que s’atorga expressament el
caràcter de condicions essencials pot comportar la resolució del contracte, d’acord amb
l’article 211.1.f) de la LCSP.

19.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
NO. Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no
previstes en els plecs conforme el règim establert a l’article 205 de la LCSP, en el
present contracte no es preveuen altres modificacions.

20.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
SÍ. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer
prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació sempre que:
• les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó
determinant de l’adjudicació del contracte;
• de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat;
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• la cessió no suposi una alteració substancial de les característiques del
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte; i
• la cessió es realitzi d’acord amb els requisits i exigències del 214.2 de la LCSP.
21.- SUBCONTRACTACIÓ

SÍ
-

L’empresa contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
-

A tals efectes, l’empresa contractista ha d’indicar en l’oferta presentada per
mitjà del sobre únic la part del contracte que pretén subcontractar, junt amb
totes les dades que estableix l’article que estableix l’apartat a) del punt 2 de
l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes a aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP en relació
a la subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista
o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, tindrà, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna
d’aquestes dues conseqüències:
a) O la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del
subcontracte;
b) O la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a
l’article 211.1.f) segon paràgraf de la LCSP.
Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a les
empreses subcontractistes, tal i com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent aquestes
obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals permetrà la imposició
de penalitats.

22.- CONFIDENCIALITAT
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos
comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé
quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat que ha
de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter
confidencial.
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Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant d’una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les empreses licitadores.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica i les dades que consten a
registres públics

23.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

NO. En el marc de l’execució d’aquest contracte, no s’exigeix la transferència de drets de
propietat industrial o intel·lectual.

24.- RÈGIM DE PENALITATS
L’òrgan de contractació podrà imposar a l’empresa o empreses adjudicatàries les penalitats
següents quan concorrin els supòsits que es relacionen a continuació:
• Per incompliment de terminis i demora en l’execució imputable a l’empresa o
empreses adjudicatàries, l’òrgan de contractació podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el previst a l’article
193.3 de la LCSP.

25.- RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació als efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació són susceptibles
del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en
relació a la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte és la
contenciosa administrativa.

26.- RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
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27.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

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:
a) 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.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni
derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.
h) Reial Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions
i) 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 sigui aplicable.
Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no,
les normes de dret privat.
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
siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-los.
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