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15894210-6 Menjars per a col·legis

CLÀUSULA 2. Necessitats i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de la Fuliola presta, entre d’altres, el servei de menjador escolar tant per als
alumnes de l’Escola Guillem Isarn com a la Llar d’infants “Els barrufets” de la Fuliola.
Atès que el menjador no compta amb cuina ni personal idoni per poder elaborar els menjars
diàriament, cal proveir-se dels menús diàriament a través d’un càtering.

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantia de 24.794,00 (sense IVA).
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Codificació segons nomenclatura CPV 2008 (Reglament 213 de la Comissió Europea):

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

És objecte del present plec la contractació del subministrament del servei de menjador, en la
modalitat de càtering, de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola, de
conformitat amb les especificacions contingudes en aquest plec i en el Plec de prescripcions
tècniques, que formen part de l’expedient.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 1. Definició de l’objecte del contracte

Codi Segur de Validació

Expedient: 2018/261 ( 02.08.05) -Contractació de subministraments

Url de validació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI
DE MENJADOR, EN LA MODALITAT DE CÀTERING, DE
L’ESCOLA GUILLEM ISARN I LA LLAR D’INFANTS “ELS
BARRUFETS” DE LA FULIOLA

11/07/2018 Secretària - Interventora

Dinar (+ utillatge): 3,50 €, IVA no inclòs

Atès que la durada del contracte s’estableix per un període d’un curs (11 mesos) prorrogable
per un curs més, l’import de la licitació ascendeix a la quantitat de 24.794,00 €, IVA no inclòs,
resultant de:
3.542 x 2 cursos x 3,50€/dinar, IVA no inclòs = 24.794,00€ IVA no inclòs.
El preu de licitació serà millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a
l’alça.

Montserrat Bonet Rafart
Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde
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CLÀUSULA 4. Existència de crèdit
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació de 30.000,74€, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici

Import

Org

Prog

Eco

2018

5.454,68 €

1

323

221.05

2019

15.000,37 €

1

323

221.05

2020

9.545,89 €

1

323

221.05

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.
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-

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Per a la determinació de l’import de licitació, partim dels següents preus unitaris:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Promig per cada curs de dinars: 3542

Codi Segur de Validació

-

Url de validació

Aquest preu és una estimació basada en la quantitat de dinars servits al menjador escolar els
últims cursos, entre el setembre del 2015 i abril de 2018, essent el promig estimat de 3.542
menús cada curs (11 mesos)

11/07/2018 Secretària - Interventora

CLÀUSULA 6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 24.794,00 €, IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Estimació basada en la quantitat de dinars servits al menjador escolar els últims cursos, entre
el setembre del 2015 i abril de 2018, essent el promig estimat de 3.542 menús cada curs (11
mesos)

Montserrat Bonet Rafart
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-

Promig per cada curs de dinars: 3542

Per a la determinació de l’import de licitació, partim dels següents preus unitaris:

-

Dinar (+ utillatge): 3,50 €, IVA no inclòs

Atès que la durada del contracte s’estableix per un període d’un curs (11 mesos) prorrogable
per un curs més, l’import de la licitació ascendeix a la quantitat de 24.794,00 €, IVA no inclòs,
resultant de:
3.542 x 2 cursos x 3,50€/dinar, IVA no inclòs = 24.794,00€ IVA no inclòs.

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

El preu de licitació serà millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a
l’alça.

CLÀUSULA 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma simplificada i reduïda i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari.
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El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues pugui excedir de dos cursos, és a dir màxim fins a 31 de juliol de 2020.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Quant a la pròrroga:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada d’un curs a
comptar des de l’inici de la prestació del servei.

Codi Segur de Validació

Quant a la durada:

Url de validació

CLÀUSULA 5. Durada del contracte i possibles pròrrogues
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Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant la presentació telemàtica d’ofertes, el Portal de contractació pública ofereix als
licitadors l’opció de realitzar la presentació de les seves ofertes de forma electrònica. Trobareu
disponible l’enllaç “Presentació d’ofertes”.
Els licitadors trobaran una guia de com presentar les ofertes en el següent enllaç:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-noensobrades/

CLÀUSULA 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

1. El licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació ha de presentar davant l’òrgan
de contractació, abans de l’adjudicació del contracte, la documentació següent:
a. Documents acreditatius de la personalitat jurídica: Els empresaris individuals, còpia del DNI;
els empresaris persones jurídiques, l’escriptura o els documents on consti la constitució de
l’entitat i els estatuts pels quals es regeixi, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en
aquell en què correspongui.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la
Unió europea s’ha d’acreditar per la seua inscripció en el registre procedent d’acord amb la
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CLÀUSULA 9. Presentació de proposicions

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

O a través de la web de l’ajuntament de la Fuliola: http://www.fuliola.cat

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=fuliola&idCap=15290920&ambit=5&

Codi Segur de Validació

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació així com
la composició de la Mesa de Contractació (potestativa), en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del
contractant a través de l’adreça següent:

Url de validació

CLÀUSULA 8. Perfil del contractant
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d. Una declaració responsable conforme no està incurs en prohibició de contractar, que ha
d’incloure la manifestació específica de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que
la justificació acreditativa de tal requisit s’hagi d’efectuar mitjançant la presentació dels
corresponents certificats.

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

e. S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i de la
tècnica o professional, en tractar-se d’un contracte de subministrament de valor estimat
inferior a 35.000€ i tramitar-se pe procediment obert simplificat sumari.

f. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres han de presentar una 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 del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.
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En els casos que diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal han d’aportar, a
més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’anar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i en ell s’haurà d’expressar la persona a qui designen representant
de la UTE davant de l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la
participació que a cadascun d’ells correspongui en la UTE.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

c. Document de compromís de constituir una Unió Temporal d’Empreses:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

b. Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no estigui signada pels
licitadors s’haurà d0incloure el poder atorgat a favor de qui subscrigui la proposició juntament
amb una còpia del Document Nacional d’Identitat de l’apoderat.

Codi Segur de Validació

Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en
l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.

Url de validació

legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o
un certificat, en els termes que s’estableixen reglamentàriament, d’acord amb les disposicions
comunitàries d’aplicació.
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S’ha de valorar de la forma següent:

P=85x(N/Nmàx)

P=Puntuació
Nmàx= percentatge més alt de rebaixa de les ofertes presentades
N= oferta proposada

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

b) Proposta de menús avalada per informe d’un nutricionista: 15 punts
Aquest criteri d’adjudicació dona resposta a l’obligació d’establir criteris qualitatius fixada
per l’article 145.2 de la Llei.

06608c99dc904d12a8d2f08d95dc6a3d001

a) Millor oferta econòmica: fins a 85 punts

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor relació qualitat-preus s’ha
d’atendre als criteris següents:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 11. Criteris d’adjudicació automàtics

Codi Segur de Validació

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant un a certificació de
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics. Els certificats han d’indicar les referències que hagin permès la inscripció de
l’empresari a la llista o l’expedició de la certificació, així com, si s’escau, la classificació
obtinguda.

Url de validació

2. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi
figuren.
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a. la documentació administrativa no aportada inicialment, si no s’ha aportat amb
anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les
quals es recorri, sense perjudici del que estableix l’article 140.3.2n de la Llei;
b. la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució de conformitat amb l’article 76.2;
i
c. d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el licitador
ha retirat la seva oferta, i se li exigeix l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de sol·licitar la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

L’adjudicació s’ha d’efectuar dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació (Art. 150.3 de la Llei), la qual cal notificar als licitadors i publicar al perfil del
contractant de l’Ajuntament en el termini de 15 dies (art. 151.1 de la Llei) al qual es pot accedir
fent clic a l’enllaç corresponent des del web https://www.seu-e.cat/web/lafuliola

CLÀUSULA 14. Garantia definitiva
No es requereix, d’acord amb l’article 159.6.f) de la Llei.

06608c99dc904d12a8d2f08d95dc6a3d001

La unitat tècnica que auxiliar l’òrgan de contractació ha de proposar l’adjudicació del contracte
i ha de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta (art 150.2 de la Llei) per tal que,
dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Si la documentació administrativa no fos correcta, ha de donar un termini de 3 dies a
l’empresari perquè la corregeixi (art. 141.2.3r de la Llei).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 13. Obertura de proposicions

Codi Segur de Validació

No s’estableix, d’acord amb l’article 326.1 in fine de la Llei. L’obertura es fa per dues persones
la funcionària interina de l’ajuntament i una persona de l’àrea d’administració de
l’Ajuntament, que auxilien l’òrgan de contractació.

Url de validació

CLÀUSULA 12. Mesa de contractació
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2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 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, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 d novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l’execució del contracte.
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del contracte
les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si bé en tot cas,
l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al
Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del contracte està obligat a
subministra a l’Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que
es dictin en l’àmbit municipal.

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d’obligacions essencials d’execució del contracte, les següents:

a. El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts per al contracte.

06608c99dc904d12a8d2f08d95dc6a3d001

A l’efecte del pagament s’expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes al
qual correspongui, la corresponent factura.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Abonaments al contractista

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 16. Drets i obligacions de les parts

Codi Segur de Validació

La formalització s’efectua mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació, d’acord amb l’0article 159.6.g) de la Llei.

Url de validació

CLÀUSULA 15. Formalització del contracte
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Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i
s’iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons
sigui procedent.

4. Obligacions no especials d’execució:
- Designar una persona que faci d’enllaç permanent amb l’Ajuntament

CLÀUSULA 17. Subcontractació

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

No es permet la subcontractació

CLÀUSULA 18. Revisió de preus
No hi haurà revisió de preus, entès com a variació del percentatge de rebaixa ofert.

06608c99dc904d12a8d2f08d95dc6a3d001

El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d’aquesta
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència la compliment de les
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social,
així com dels realitzats als subcontractistes (fotocòpia dels TC1 i TC2,
certificat conforme els treballadors adscrits al servei es troben al corrent de
cobrament de les nòmines i certificat d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la TGSS).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

-

Codi Segur de Validació

Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials, l’adjudicatari ha de
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la
següent informació:

Url de validació

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l’adscripció de mitjans personals i materials a
l’execució del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes a la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d’IRPF, així com
l’abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
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Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació:
Es consideren molt greus els incompliments per part de l’adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d’execució establertes en la clàusula 16 d’aquest plec de clàusules
administratives particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que
l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta
convenient per a l’interès del servei en qüestió, en aquest cas es substituirà per la penalització
corresponent.
Les penalitzacions que s’imposin a l’adjudicatari són independents de l’obligació del
contractista d’indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l’ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l’ajuntament.

Eduard Piera i Secall
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11/07/2018 Alcalde

En el cas d’incompliments per part de l’adjudicatari d’aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s’exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit
entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s’hagués adjudicat el contracte sense
tenir en compte el criteri que no ha complert l’adjudicatari.

CLÀUSULA 22. Resolució del contracte
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CLÀUSULA 21. Penalitats per incompliment

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

En aquest contracte de subministraments, el preu es determina mitjançant preus unitaris, per
la qual cosa, d’acord amb l’article 301.2 de la Llei, es pot incrementar el nombre d’unitats a
subministrar fins al percentatge del 10 per cent del preu del contracte, al qual es refereix
l’article 205.2.c).3r, sense que calgui tramitar l’expedient de modificació corresponent.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 20. Modificació del contracte

Codi Segur de Validació

Per la naturalesa del contracte, no s’estableix termini de garantia, sens perjudici de l’obligació
del contractista d’indemnitzar l’ajuntament pels danys que li provoquin el subministrament
incorrecte o la mala qualitat del producte.

Url de validació

CLÀUSULA 19. Termini de garantia
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Pels preceptes bàsics de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en
endavant la Llei).
Pel Decret llei 3/2016, en allò que no s’oposi als preceptes bàsics de
l’anterior.
Pel 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, en allò que no contradigui les anteriors.
Pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (en endavant, RGLCAP), en allò que no s’oposi als anteriors,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no
contradigui les anteriors.
Pel Reglament d’obres, activitats serveis, aprovat per Decret 179/1995, en
allò referent a la gestió indirecta i, especialment, a la concessió, en virtut de
la disposició addicional 2a.3 del Decret llei 3/2016.
Per les bases d’execució del pressupost vigents en cada moment.
Per aquest plec de clàusules i pel de prescripcions tècniques.
Per les restants normes de dret administratiu, amb caràcter supletori.
En defecte d’aquest últim, per les normes del dret privat.

Informat favorablement per la secretària interventora i aprovat per l’alcalde, en les dates i
hores de signatura electrònica.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El contracte és regeix:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

CLÀUSULA 23. Règim jurídic del contracte

Codi Segur de Validació

Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha d’indemnitzar
l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats (art 213.3 de la Llei).

Url de validació

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec i en els
fixats en els articles 211 i 306 de la Llei; i s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació, d’ofici o a
instància del contractista.

11/07/2018 Secretària - Interventora
Montserrat Bonet Rafart

Signatura 2 de 2

3r Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a
conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la Llei 9/2017.

S’autoritza l’Ajuntament per comprovar el compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social, tant en el moment de l’adjudicació, com durant la vigència del contracte.

4t Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

5è La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions:

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

________________________________________________________________________

___________________, el __________de______________________de 20___
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2n Que disposa de la classificació corresponent, si escau, o que compleix els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions establertes
pel plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1r Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació (només afectat les persones jurídiques), així com que el signant
de la declaració té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

DECLARO RESPONSABLEMENT:

Codi Segur de Validació

«______________________, amb DNI_____________, en representació de l’entitat________,
amb CIF______________, assabentat/da de l’expedient per a la contractació del
subministrament de menús al menjador escolar de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els
Barrufets” de la Fuliola,

Url de validació

ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

11/07/2018 Secretària - Interventora
Signatura 2 de 2

Montserrat Bonet Rafart
Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

NOTA 3: les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi 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 manea directa o indrecta
pugui sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
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Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf anterior, els
empresaris que siguin àrt de la unió temporal han d’aportar el compromís de la seva
constitució de conformitat amb el que exigeix l’apartat 3 de l’article 69 de la Llei 9/2017.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

NOTA 2: En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal, cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual ha de
fgurar la informació requerida en aquests casos en el formulari del document europeu únic de
contractació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

NOTA 1: en els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat ambn l’article 75 de la Llei 9/2017, cadascuna d’aquestes també ha de presentar
una declaració responsable en la qual figuri la informació pertinent per a aquests casos d’acord
amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació a què es refereix
l’article 76.

Codi Segur de Validació

Signat:__________________».

Url de validació

Signatura del licitador,

11/07/2018 Secretària - Interventora
Montserrat Bonet Rafart

Signatura 2 de 2

SI NO ES MARCA LA CASELLA AMB UNA X, S’ENTÉN QUE NO S’OFEREIX AQUESTA POSSIBLE
MILLORA

___________________, el __________de______________________de 20___

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

Signatura del licitador,
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2n. Es presenta proposta de menús avalada per informe d’un nutricionista. Totes les propostes
posteriors també aniran avalades per un informe d’un nutricionista. 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

SI NO S’OMPLE, ES CONSIDERA QUE NO HI HA REBAIXA I QUE S’OFEREIX EL PREU DE
SORTIDA

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

1r. Em comprometo a subminsitrar els menús al menjador escolar de l’escola Guillem Isarn i la
llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola al preu de________€ el menú, IVA exclòs.

Codi Segur de Validació

«______________________, amb DNI_____________, en representació de l’entitat________,
amb CIF______________, assabentat/da de l’expedient per a la contractació del
subministrament de menús al menjador escolar de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els
Barrufets” de la Fuliola a l’Ajuntament de la Fuliola, per procediment obert, faig constar que
conec el plec que serveix de base al contracte i que l’accepto íntegrament, que prenc part de la
licitació i que:

Url de validació

ANNEX II. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

