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PLEC DE CONDICIONS PER L’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA A L'ALÇA,
AMB PRESENTACIÓ D'OFERTES EN SOBRE TANCAT, DE MATERIAL D’IMPRESSIÓ
PROPIETAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Clàusules
Primera. Normes reguladores.
L’alienació a que fa referència aquest document té la qualificació de contracte privat, tal i com
estableix l’article 4.1.p) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En conseqüència, la seva preparació, competència i
adjudicació; i el que no està previst expressament en el Plec, ho regula el Decret legislatiu
1/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya i el Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i en les disposicions bàsiques i d’aplicació
supletòria de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques i
el seu Reglament i, en el seu defecte, per la legislació de contractes de les administracions
públiques.
Pel que fa als seus efectes i extinció, inclosa la seva formalització, per les normes de dret privat.
L’ordre de la jurisdicció civil és la competent per resoldre les controvèrsies que es derivin del
contracte. No obstant això, es consideren actes jurídics separables els que es dicten en relació
amb la seva preparació i adjudicació, i, en conseqüència, poden ser impugnants davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb la seva normativa reguladora.
La intervenció en el procediment significa que el/la licitador/a coneix i accepta, en tots i cadascun
dels seus termes, les clàusules d’aquest Plec i els seus annexos. El desconeixement del
contracte en els seus termes, o de les instruccions, o plecs, no eximeix el/la licitador/a ni
l’adjudicatari/ària de complir les seves obligacions.
Segona. Objecte de la subhasta
L’objecte de la subhasta és l’alienació dels béns mobles relacionats en l’annex del Plec de
prescripcions tècniques. Aquests béns tenen el caràcter de patrimonials, propietat de la
Universitat Rovira i Virgili.
Ubicació dels equips d’impressió:
-

Campus Bellissens (Reus)
Campus Catalunya (Tarragona)
Campus Terres de l’Ebre (Tortosa)
Campus Sescelades 1 (Tarragona)
Campus Sescelades 2 (Tarragona)
Campus Facultat Medicina i C.Salut (Reus)
Campus Facultat Turisme i Geografia (Vilaseca)
Campus Sescelades Edifici N5 (Tarragona)
Campus Seu Baix Penedès (El Vendrell)

Total: 73 equips d’impressió
Els imports de licitació consten en la clàusula catorzena del present plec de condicions.
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Procediment i forma d’adjudicació
La forma d’adjudicació serà la subhasta pública per procediment obert “a plec tancat”, adjudicantse al millor postor (un sol criteri d’adjudicació que necessàriament ha de ser el millor preu).
La licitació del contracte serà anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) d'acord amb el que disposa l'article 142.1 del TRLCSP. Així mateix, la licitació del
contracte serà anunciada en el Perfil del Contractant de la URV i en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Tercera. Garantia prèvia.
Per concórrer a la subhasta, les persones licitadores han de constituir una garantia, de
conformitat amb l’article 18.3 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat, aprovada
pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre.
L’import de licitació és 7.598,06 euros, IVA exclòs, (9.193,65 euros, IVA inclòs) i la garantia a
dipositar es fixa en el 5% de l’import sense IVA, és a dir 379,90 euros.
Aquesta garantia s’ha de constituir a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya,
a disposició de la Universitat Rovira i Virgili.
Aquesta garantia ha de ser constituïda:
1. En efectiu, És necessari fer primer l’ingrès a qualsevol oficina de Caixa Bank (La Caixa), al
c/c “Generalitat de Catalunya” i posteriorment portar el justificant de l’ingrès a la “Caixa General
de Dipòsits”.
- Als Serveis Territorials de Tarragona, el compte corrent és ES08 2100 9046 9002 0000 4601.
Carrer del Vapor, 4-6 2a. planta, Telèfon 977 92 22 00, Horari d'atenció De dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h.
- A Barcelona, el compte corrent és ES50 2100 0747 2100 0000 4010. Gran Via de les Corts
Catalanes, 639. Telèfon 933162010, Horari d'atenció De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
- Als Serveis Territorials de Lleida. el compte corrent és ES03 2100 9046 9502 0000 4714.
Carrer Lluís Companys, 1, Telèfon 973 03 23 00, Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h.
- Als Serveis Territorials de Girona. el compte corrent és ES68 2100 0188 4802 0041 8022.
Crta. de Barcelona, 54, Telèfon 972 94 28 28, Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h.
2. Xec bancari o xec conformat nominatiu a favor del Tresor de la Generalitat de Catalunya, en
valors públics o en valors privats avalats per una administració pública o qualsevol banc, caixa
d’estalvis, cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca, autoritzats per operar a
Espanya.
3. Mitjançant aval solidari prestat per alguns dels bancs, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o
societat de garantia recíproca, autoritzats per operar a Espanya, amb les característiques,
requisits, i models establerts a l’article 56 i annex V del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. Per contracte d’assegurança de caució, d’acord amb els requisits i model de certificat
establert en l’article 57 i annex VI del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Les quantitats ingressades en concepte de garantia no meritaran cap interès fins que es
cancel·lin.
La garantia es presentarà durant la setmana anterior a la data de subhasta, publicada en l’anunci
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Perfil del Contractant de la URV i a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Quarta. Requisits i condicions dels licitadors.
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Poden participar en la subhasta totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin
capacitat de contractar, d'acord amb les normes del Codi civil, en particular, per al contracte de
compravenda.
No poden ser adquirents les persones que hagin sol·licitat o estiguin declarades en concurs de
creditors, hagin estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estiguin subjectes a
intervenció judicial o hagin estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal, així com les que incorren en els supòsits que preveu la normativa sobre
incompatibilitats.
La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la
Unió Europea justificaran la mateixa d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de
contractes del sector públic i hauran d’acreditar-la, per concórrer a la subhasta, d’acord amb el
que preveu l’esmentada normativa. De manera particular, si es tracta de persones jurídiques,
s’acreditarà mitjançant l’escriptura de constitució, els estatuts o a l’acta fundacional, degudament
inscrits, en el seu cas, en el registre públic que correspongui.
Les altres persones jurídiques estrangeres hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en l’Estat corresponent o de la Oficina
Consular en l’àmbit radiqui el seu domicili.
No podran prendre part en la licitació les persones físiques o jurídiques que hagin intervingut en
el procediment d’alienació (taxació dels béns o altres supòsits).
La intervenció en el procediment comporta que el/la licitador/a ha examinat els equips objecte
d’alienació i, per tant, que admet el seu estat real i que accepta rebre’ls en les condicions de
conservació i estat tècnic en que es trobin renunciant a les accions que sobre sanejament i vicis
ocults es preveuen en l’article 1486 del Codi civil.
En aquest sentit, el/la licitador/a renuncia a qualsevol reclamació en cas de resultar
adjudicatari/ària, així com a reclamar per evicció o vicis ocults de la cosa objecte d’alienació.
Accepta que el trasllat dels equips es farà sota la seva responsabilitat i al seu càrrec.
Que exonera a la Universitat Rovira i Virgili de qualsevol dany, despesa o impost relacionat amb
els equips des del moment del seu lliurament.
Cinquena. Documentació que s’ha de presentar.
Els/les licitadors/es han de presentar, dins del termini que assenyali l’anunci de licitació, un
escrit (annex núm. 1) que s’ha de registrar, juntament amb una còpia (que també s’ha de
registrar i que es lliurarà al licitador com a comprovant) en què, necessàriament, ha de figurar:
1. Nom i cognoms del/de la licitador/a, telèfon de contacte, adreça electrònica, fax (si en té),
domicili complet a l’efecte d’aquesta subhasta i qualsevol altra adreça o número per comunicació
ràpida, si fos necessari.
2. Que presenten la documentació per concórrer a la subhasta publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el dia __________ (dia en què s’ha publicat l’anunci de licitació).
Aquest escrit ha d’anar acompanyat de dos sobres tancats, un sobre marcat amb la lletra
A i un altre amb la lletra B (els quals, conjuntament amb l’escrit esmentat, també s’han de
presentar dins del termini que assenyali l’anunci de licitació). L’escrit, amb els sobres que
l’han d’acompanyar, s’ha de presentar al Registre general de la Universitat Rovira i Virgili ubicat
al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003, de Tarragona.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició dela
tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant
tèlex, fax (977 297035), telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini
de presentació d’ofertes.
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La comunicació per correu electrònic (registre.general@urv.cat) que s’ha remès l’oferta será
vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions
sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas. La documentació tramesa d’aquesta manera ha d’arribar a la Universitat
dins dels 10 dies hàbils següents a la data de justificació de la seva presentació o comunicació.
Un cop transcorregut aquest termini sense rebre-la, es tindrà per no feta l’oferta i, en cap cas,
serà admesa.
Cada licitador/a només pot presentar una proposició (sobre A i sobre B). Igualment, el/la
licitador/a no pot concórrer amb agrupació si ha concorregut individualment.
Incórrer en qualsevol d’aquests supòsits implica l’exclusió de la licitació.
Només s’ha de presentar un sobre A i un sobre B.
No s’admet cap proposició presentada un cop transcorregut el termini màxim establert en
l’anunci.
Igualment, no s’admetran ofertes presentades en la qualitat de cessió a tercers, ni aquelles que
no reuneixin els requisits establerts en aquesta clàusula o que no s’ajustin als models dels
annexos d’aquest Plec.
La documentació presentada fora de termini no s’admetrà sota cap concepte.
Sobre A. A la part exterior del sobre A (tancat) ha de constar la frase “Documentació
administrativa”, amb indicació del nom del/de la licitador/a, la seva signatura o signatura del
seu/de la seva representant legal i un número de telèfon de contacte. La documentació
presentada no es pot retirar i es suposa amb aquesta presentació l’acceptació incondicional per
part del/de la licitador/a del contingut d’aquest Plec de clàusules, el qual té caràcter contractual.
A l’interior del sobre A s’ha d’incloure la documentació següent:
1. Documents que acrediten la personalitat del/de la licitador/a i, si escau, del seu/de la seva
representant legal.
a) En cas de persones físiques:
- Document annex núm. 2 (formularI de dades) emplenat degudament.
- Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport del/de la licitador/a o del/de la representant,
en el seu cas, o qualsevol altre document que n’acrediti de manera fefaent la personalitat.
- Original o testimoni notarial de l’escriptura pública de poders, atorgat a favor de la persona
del/de la representant, en el cas que el/la licitador/a, persona física actuï representat.
b) En cas de persones jurídiques:
- Document annex núm. 3 (formulari de dades) emplenat degudament.
- L’escriptura original o testimoni notarial de la constitució de la societat amb els seus estatuts
vigents i de l’escriptura de poders o nomenament de càrrecs, si escau, del representant de la
societat que actuarà en l’acte de subhasta, degudament inscrites en el Registre Mercantil, si és
procedent, i fotocòpia del DNI del representant, quan calgui.
Els documents es podran aportar per original, còpia autèntica, còpia legitimada per notari o còpia
compulsada per la Universitat Rovira i Virgili. L’escriptura de poders haurà d’estar prèviament
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validada pel Gabinet Jurídic de la Universitat, i inscrita, en el seu cas, en el Registre Mercantil.
Per tal d’efectuar la validació de l’escriptura de poders es requereix la presentació de l’escriptura
original o còpia autèntica.
2. Declaració responsable, sota la responsabilitat del/de la licitador/a, conforme no es troba
incurs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per concursar ni contractar i que no es troba
incurs en cap procediment del qual pugui esdevenir la pèrdua o limitació de la capacitat jurídica
d’obrar (annex núm. 4).
3. Resguard o comprovant original d’haver constituït la garantia prèvia a què fa referència la
clàusula tercera d’aquest Plec.
4. Declaració responsable del compromís de dedicar els recursos humans i materials suficients
per a la correcta execució del contracte d’acord amb el model que s’adjunta com a annex núm 6.
Sobre B. A la part exterior del sobre B (tancat) ha de constar la frase “Proposició econòmica”,
amb indicació del nom, DNI, NIF, del/de la licitador/a i del seu/ de la seva representant, segons
escaigui, la seva signatura i la data de l’anunci de la subhasta.
A l’interior del sobre B s’ha d’incloure l’oferta econòmica o preu pel qual s’està disposat a
adquirir els equips, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex núm. 5, que inclou
declaració expressa de conèixer i acceptar totes les clàusules d’aquest Plec de condicions. El
preu mínim de licitació serà el que consti en l’anunci de subhasta, que correspon al preu
mínim de l’import de licitació que consta en la clàusula catorzena d’aquest Plec.
Sisena. Composició de la Mesa de la subhasta
La Mesa de la subhasta estarà composta pels membres següents:
Presidenta: Sra. Sílvia M. Sancho i Roca, vicegerent
Presidenta suplent: Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Vocals:
Suplent:

Sr. Lluís A. Ariño Martin, representant de la Gerència
Andrés Espejo Jaimovich
Sr. Joaquim Via Rovira, representant del Consell Social
Suplent: Sr. Jordi Gavaldà Casado
Sr. Jordi Cubells Saludes, representant del Servei de Recursos Informàtics i TIC
Suplent: Jordi Clavero Royo
Sra. Mireia Herranz Aparicio, tècnica del Gabinet Jurídic
Suplent: Sra. Carme Pitarch Placa
Sr. Enrique Sánchez Garcia, cap del Servei de Recursos Econòmics
Sra. Asunción del Fraile Marsal

Secretari/ària: Sra. Cristina Milà Rovira, funcionària de l’Oficina de Contractació
Suplent: Sra. Silvia Castelló Gavín
Setena. Obertura del sobre A
La Mesa de contractació es reunirà per qualificar els documents presentats pels/per les
licitadors/es en el sobre A, dins del termini establert i d’acord amb els requisits formals exigits.
Un cop constituïda la Mesa, en primer lloc, s’obriran els sobres A de cada licitador/a amb la
finalitat d’examinar i comprovar la documentació, especialment de verificar que hi ha el resguard
de dipòsit de la garantia. Seran rebutjades les proposicions dels/de les licitadors/es que no hagin
aportat la documentació requerida per licitar i els/les que hagin presentat les ofertes fora de
termini.
Si en la documentació examinada hi ha errors esmenables es donarà un termini màxim de tres
dies hàbils per esmenar-los.
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Una vegada transcorregut el termini d’esmenes de defectes de la documentació presentada en el
sobre A, el dia que s’assenyali en l’anunci de convocatòria de la licitació de la subhasta, se
celebrarà la subhasta en acte públic i s’obriran els sobres B presentats pels licitadors.
Vuitena. Obertura d'ofertes econòmiques (sobre B) i proposta d’adjudicació.
Els licitadors, malgrat haver fet la seva postura econòmica en sobre tancat, podran assistir
presencialment a l’acte públic de la subhasta, que se celebrarà el dia i hora indicats en l’anunci
de licitació.
S’iniciarà la licitació amb indicació dels licitadors admesos i exclosos i el motiu d’exclusió i , a
continuació, es llegiran les propostes econòmiques.
Els/les licitadors/es que no incloguin la documentació requerida en el sobre B o els/les que la
seva postura sigui inferior a l’import mínim de licitació quedaran exclosos/es de la licitació.
Les proposicions econòmiques seran vàlides sempre que el seu import sigui igual o superior a
l’import mínim de licitació.
En cas que hi hagi discordances entre la quantitat expressada en xifra i en lletra, serà valida
aquesta última, amb les conseqüències que se’n puguin derivar. No seran vàlides les que tinguin
esmenes o guixades i les que no estiguin signades degudament.
La Mesa llegirà les proposicions econòmiques contingudes en cada sobre, un cop llegides totes,
serà proposat/ada com a adjudicatari/ària el/la licitador/a que hagi formulat la postura més
elevada i per la quantitat d’aquesta.
Si es produeix un empat entre les ofertes més elevades que resultin de les proposicions
econòmiques contingudes en el sobre B, l'adjudicació recaurà sobre el/la que hagi presentat
l’oferta primer, motiu pel qual es tindrà en compte la data i hora d'entrada en algun dels registres
assenyalats en la convocatòria. Si no consta l’hora en alguna de les ofertes, l’adjudicació serà a
favor de la que hi consta l’hora. Si en cap consta l’hora, l’adjudicació es farà per sorteig.
Un cop acabada la subhasta la secretària de la Mesa n’estendrà la corresponent acta que han de
signar els components de la Mesa. Aquesta acta recull totes les propostes i les incidències
produïdes durant la licitació.
Un cop finalitzat l’acte públic es retornarà la documentació presentada, tant als licitadors no
admesos com els no adjudicataris que s’hagin presentat i que ho sol·licitin. A tal efecte es
tramitaran les sol·licituds de retorn de les garanties constituïdes tant als licitadors no admesos
com els no adjudicataris.
Novena. Resolució d’adjudicació i publicació.
D’acord amb el que preveu l’article 99 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la Mesa de contractació ha de
trametre, dins dels 5 dies hàbils següents a la celebració de la subhasta, la proposta
d’adjudicació per tal que sigui aprovada pel rector de la Universitat que és l’òrgan competent.
L’aprovació, una vegada signada, serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al Perfil del Contractant de la URV i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Desena. Despeses.
Totes les despeses corresponents a la propietat dels equips fins a la data de la formalització del
contracte seran ateses per la Universitat Rovira i Virgili.
L’adjudicatari/ària quedarà obligat/ada, al pagament de totes les despeses derivades de la
licitació, incloses les de l’anunci de licitació (estimat en 850,00 euros aproximadament), i
també tots aquells conceptes que procedeixin del contracte i la seva formalització quan a petició
del mateix el contracte es formalitzi en escriptura pública notarial.
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També estarà obligat a pagar els impostos que li corresponguin segons la legislació vigent i que
gravin la transmissió, així com aniran al seu càrrec totes les despeses de tramitació i gestió
davant dels organismes competents.
Onzena. Ingrés del preu.
Un cop aprovada l’adjudicació, s’ha de notificar a l’adjudicatari/ària, a qui s’ha de requerir perquè,
en el termini màxim de 15 dies hàbils, efectuï l’ingrés del preu. En el concepte del preu s’inclou
no només el preu ofert sinó també les despeses ocasionades per la subhasta i la part
proporcional del cost de l’anunci de licitació, que també es notificarà. A més també haurà de
presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Si l’adjudicatari/ària no efectua el pagament dintre dels terminis concretats, es pot acordar
resoldre l’adjudicació o bé exigir el compliment del pagament i, en ambdós casos, amb
rescabalament de danys i perjudicis.
En el cas que l’adjudicació resultés fallida per causa imputable a l’adjudicatari/ària l’Administració
podrà optar per fer una alienació directa o inclús una segona subhasta.
En cas d’incompliment de pagament per causa o causes imputables a l’adjudicatari/ària, i en el
cas que no s’arribi a formalitzar l’alienació és pot declarar la prohibició de contractar de
l’adjudicatari/ària amb la Universitat Rovira i Virgili en futures ocasions, d’acord amb el que
estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
L’ingrés del preu es farà, mitjançant transferència bancària, al número de compte que indicarà la
Universitat en el requeriment.
Si el dipòsit de la garantia s’ha constituït en metàl·lic, aquesta quantia pot prendre la
consideració de quantitat lliurada a compte del preu a satisfer, tal com preveu l’article 18.3 del
Decret legislatiu 1/2002. En aquest supòsit la quantitat a ingressar serà la diferència entre la
quantitat determinada en l’adjudicació més les despeses i la quantitat que en metàl·lic, xec
bancari o xec conformat nominatiu a favor del Tresor de la Generalitat de Catalunya s’ha
dipositat en concepte de garantia. En aquest sentit si el dipòsit o garantia no s’ha constituït en
metàl·lic, xec bancari o xec conformat nominatiu, la quantitat a ingressar en concepte de preu
serà el preu de l’adjudicació més les despeses. En aquest punt la devolució de la garantia es
realitzarà una vegada formalitzat el contracte de compravenda.

Dotzena. Formalització de la venda. Retirada dels equips.
L’adjudicatari notificarà que ha efectuat l’ingrés de l’import del preu més les despeses, moment a
partir del qual i en un termini màxim de 10 dies hàbils es formalitzarà el contracte.
No es podrà retirar el bé objecte d'alienació sense la prèvia formalització del contracte.
El/els adjudicatari/s hauran de retirar, des del lloc assenyalat en la clàusula tretzena, els béns
objecte de la present alienació que li hagin estat adjudicats, el mateix dia de la formalització de la
venda, o com a màxim en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l’esmentada
formalització, de dilluns a divendres en horari de 9 a 12 hores. En el supòsit de retard de
l'adjudicatari en la retirada dels mateixos, s'estableix una penalització de trenta euros (30,00 €)
per dia que excedeixi del termini marcat per la retirada. En el cas que no es retiressin els equips
dins el termini d’un mes, s’entendrà que l’adjudicatari/ària renuncia al bé i als seus drets. En
aquest supòsit, l’òrgan de contractació, prèvia audiència de l’adjudicatari/ària, rescindirà l’acord
d’adjudicació.
Els adjudicataris queden obligats a aportar l'equip i els mitjans auxiliars que calguin per a la
retirada i trasllat dels béns adjudicats, des dels diversos Campus en els quals estan ubicats fins a
les instal·lacions o dependències de l’empresa adjudicatària, sent tots les despeses de la seva
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compte. Les despeses que es puguin originar pel dipòsit, manutenció i custòdia dels béns
adjudicats, un cop efectuada el seu lliurament per la URV, seran per compte del / dels
adjudicataris.
Per a la retirada dels equips serà necessària la comprovació, per part de la Universitat, de la
personalitat de l’adjudicatari/ària i l’acreditació. A continuació, s’aixecarà acta del lliurament dels
equips que signaran un representant de l’empresa i un membre del Servei de Recursos
Informàtics i TIC.
Tretzena. Exposició dels béns
Els béns mobles, objecte de la present contractació, es troben situats en els campus d’acord
amb la relació que consta en el document annex del Plec de prescripcions tècniques. Les
persones interessades podran visitar, durant el període de licitació, que es publicarà en l’anunci
de la convocatòria, els llocs indicats per reconèixer els béns en horari de 9 a 12 hores els dies
laborables de dilluns a divendres prèvia sol·licitud a administració.tic@urv.cat.
Catorzena. Pressupost mínim de licitació i criteri de valoració.
El preu mínim de licitació del contracte sobre el qual els licitadors presentaran la seva oferta és
de 7.598,06€, als quals s'ha d'afegir 1.595,59 euros corresponents al 21% d'IVA, ascendint el
total de la licitació a la quantitat de 9.193,65 euros, IVA inclòs:
Total: 73 equips d’impressió
Les ofertes econòmiques que presentin els licitadors no podran ser en cap cas inferiors a l'import
assenyalat com pressupost mínim de licitació, i indicar com a partida independent l’import de
l’IVA, d’acord amb l’article 145.5 del TRLCSP.
Es fixa com a únic criteri de valoració per a l'adjudicació del contracte el preu més alt ofert,
d'entre tots els licitadors, adjudicant-se al postor que efectuï l'oferta econòmica més alta.
Quinzena. Resolució de contracte
El contracte es resoldrà per les causes previstes, amb caràcter general, pel Codi Civil per a les
obligacions i contractes, i específicament les recollides en l'article 1505 del referit text legal per al
contracte de compravenda de béns mobles.
Entès i acceptat en la totalitat
Signat: l'empresa adjudicatària

DILIGÈNCIA: Aquest plec, d’acord amb allò que estableix l’article 115.6 del TRLCSP, ha estat examinat pel Gabinet
Jurídic i acompleix els requisits que la vigent legislació reguladora de contractes administratius estableix pel contracte
privat.
La tècnica del Gabinet Jurídic
CPISR-1 C Mireia Herranz
Aparicio
2017.12.19 10:00:02 +01'00'

Mireia Herranz Aparicio
Tarragona, desembre de 2017
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El rector1,
CPISR-1 C Josep Anton
Ferré Vidal
2017.12.19 13:23:40
+01'00'

Josep Anton Ferré Vidal
Tarragona, desembre de 2017

1 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 72/2014, de 27 de maig, de nomenament del doctor Josep Anton Ferré Vidal com a rector de la URV
(DOGC 6633).
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Exp. Núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17
Annex núm. 1
Comunicació de presentació de documents

Procedència del/s documents/s
Nom i cognoms de la persona licitadora

Domicili complet

Telèfon de contacte
Fax (si en té)
Adreça electrònica

Codi postal i població

Presenta la documentació per a concórrer a la subhasta publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el dia __________.
Dades dels documents que s’adjunten
Especificació dels documents (si escau)
Sobre A - “Documentació administrativa”- per a prendre part en la subhasta d’equips d’impressió
Sobre/s B - “Proposició econòmica” - per a prendre part en la subhasta d’equips d’impressió

Destinació del/s document/s
Denominació de la unitat o l’òrgan administratiu (destinació interna o externa)
Oficina de Contractació de la URV
Població (si la destinació del document és externa al registre)

Signatura de la persona que presenta el/s document/s

Localitat i data
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Exp. Núm. .: URV.N02.00.00 CP 17/17
Annex núm. 2

Sobre A

FORMULARI DE DADES DE LA PERSONA FÍSICA LICITADORA

Dades
Nom
NIF
Adreça d’Internet
Domicili (Adreça, població
i CP)

Dades a efectes de
notificacions

-Dades a mostrar a la web
pública-

Adreça
Població i CP
Telèfon
Fax
Adreça
electrònica

Dades dels representants o apoderats
Representant / Apoderat 1

Representant / Apoderat 2

Nom i
cognoms
NIF
Telèfon
mòbil
Adreça
electrònica

Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial, etc.)
-

Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi notari

Signatura
Lloc i data
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Exp. Núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17
Annex núm. 3

Sobre A
FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA LICITADORA

Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Adreça d’Internet
Domicili social (Adreça,
població i CP)

Dades a efectes de
notificacions

-Dades a mostrar a la web
pública-

Adreça
Població i CP
Telèfon
Fax
Adreça
electrònica

Dades dels representants o apoderats
Representant / Apoderat 1

Representant / Apoderat 2

Nom i
cognoms
NIF
Telèfon
mòbil
Adreça
electrònica
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial, etc.)
Data del document
Termini de vigència de les
facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi notari
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Dades dels interlocutors
En el supòsit que l’empresa vulgui identificar altra/es persona/es, diferent/s del representant o
apoderat, a fi de relacionar-se amb l’Administració per contractar.
Interlocutor 1

Interlocutor 2

Nom
i
cognoms
NIF
Telèfon
mòbil
Adreça
electrònica
Càrrec
a
l’empresa
Signatura

Lloc i data
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Exp. Núm. .: URV.N02.00.00 CP 17/17

Annex núm.4

Sobre A
(per a persona física)

DECLARACIÓ RESPONSABLE

(Nom, cognoms, DNI de la persona que licita)...........................................................................
Declaro sota la meva responsabilitat que no estic incurs en cap causa d’incompatibilitat o
incapacitat per concursar ni contractar, i que no em trobo incurs en cap procediment del qual
pugui esdevenir la pèrdua o limitació de la capacitat jurídica d’obrar.

Signatura

Lloc i data
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Exp. Núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17

Annex núm. 4

Sobre A
(per a persona jurídica)

DECLARACIÓ RESPONSABLE

(Nom,
cognoms,
DNI
de
la
persona
que
signa
la
declaració)..................................................................................................,
com
a
(apoderat/ada) de l’empresa......................................................a la qual represento, declaro
sota la meva responsabilitat que l’empresa.................................................(nom de l’empresa)
a) Està facultada per contractar amb l’Administració Pública.
b) Que no incorre en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per concursar ni contractar i
que no es troba incursa en cap procediment del qual pugui esdevenir la pèrdua o limitació de
la capacitat jurídica d’obrar.
c) Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Signatura

Lloc i data

- 16 -

Exp. Núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17

Annex núm. 5

Sobre B
(per a persona física)

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El senyor/ la senyora ____________________ veí/veïna de ___________________ província
de __________________ amb domicili a ___________________ c/ _____________ núm.
___________ telèfon ____________ DNI núm. ............................... assabentat/ada de la
publicació en el DOGC núm. _____ del dia _____________ de les condicions i requisits per a
concórrer a la subhasta pública a l’alça, mitjançant el procediment de presentació d’ofertes en
sobre tancat, d’equips d’impresió propietat de la Universitat Rovira i Virgili, per adjudicar
mitjançant subhasta (XXXXXXXXXXXXXXXXX) declara:
Que coneix les prescripcions del Plec de condicions que serveixen de base a la convocatòria,
que accepta incondicionalment les seves clàusules, que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'Administració i que ofereix abonar el següent preu,
_______________________________ (en lletres) ____________________ EUROS (en
números), (sense impostos) -en cas de discrepància prevaldrà la quantitat assenyalada en
lletres- per adquirir els equips object de la subhasta.

(lloc i data)
Signatura
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Exp. Núm. : URV.N02.00.00 CP 17/17

Annex núm. 5

Sobre B

(per a persona jurídica)

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El senyor/ la senyora ____________________ veí/veïna de ___________________ província
de __________________ amb domicili a ___________________ c/ _____________ núm.
___________ (en cas d’actuar en representació, senyaleu les vostres facultats: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/ada, amb poders atorgats davant _____________ el dia
________) amb domicili social de l’empresa a _________________ c/ __________________
núm. _____ telèfon ____________ NIF o DNI núm. ............................... assabentat/ada de la
publicació en el DOGC núm. _____ del dia _____________ de les condicions i requisits per a
concórrer a la subhasta pública a l’alça, mitjançant el procediment de presentació d’ofertes en
sobre tancat, d’equips d’impresió propietat de la Universitat Rovira i Virgili, per adjudicar
mitjançant subhasta (XXXXXXXXXXXXXXXXX) declara:
Que coneix les prescripcions del Plec de condicions que serveixen de base a la convocatòria,
que accepta incondicionalment les seves clàusules, que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'Administració i que ofereix abonar el següent preu,
_______________________________ (en lletres) ____________________ EUROS (en
números), (sense impostos) -en cas de discrepància prevaldrà la quantitat assenyalada en
lletres- per adquirir els equips objecte de la subhasta.

(lloc i data)
Signatura de l’apoderat/ada
Segell de l’empresa
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Exp. Núm.: URV.N02.00.00 CP 17/17

Annex núm. 6
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPROMÍS DE DEDICAR ELS RECURSOS HUMANS I
MATERIALS SUFICIENTS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Objecte del contracte:
Dades d’identificació de l’empresa
Cognoms i nom o raó social NIF
Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
............................................ (apoderat/da, administrador/a, gerent, ...)
Cognoms i nom

en

(qualitat

de

NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat als efectes de licitar per a l’adjudicació del contracte de
referència:
Que la persona jurídica que represento es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a la correcta prestació dels serveis que conformen
l’objecte del contracte.
I perquè així consti, signa aquesta declaració responsable.
Localitat i data
Segell de l’empresa

Signatura del/de la representant legal
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