PACC2019000047
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Índex
CLÀUSULA 1. Objecte i necessitats del contracte ........................................................ 3
CLÀUSULA 2. Règim jurídic i procediment de contractació .......................................... 3
CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació .................................................................. 4
CLÀUSULA 4. Valor estimat del contracte .................................................................... 4
CLÀUSULA 5. Preu del contracte ................................................................................. 4
CLÀUSULA 6. Existència de Crédit .............................................................................. 4
CLÀUSULA 7. Termini duració del contracte ................................................................ 5
CLÀUSULA 8. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques ................................... 5
............................................... 5
CLÀUSULA 10. Òrgan de contractació ......................................................................... 5
CLÀUSULA 11. Responsable del contracte .................................................................. 5
CLÀUSULA 12. Criteris de valoració de les ofertes ...................................................... 6
CLÀUSULA 13. Ofertes anormalment baixes................................................................ 8
CLÀUSULA 14. Capacitat del contractista .................................................................... 8
CLÀUSULA 15. Prohibició per contractar del contractista ............................................. 8
CLÀUSULA 16. Solvència econòmica i financera i Solvència tècnica i professional del
contractista ................................................................................................................... 9
CLÀUSULA 17. Proposicions ...................................................................................... 10
CLÀUSULA 18. Mode de presentació de les proposicions .......................................... 10
CLÀUSULA 19. Termini de presentació de les proposicions ....................................... 13
CLÀUSULA 20. Lloc de presentació de les proposicions ............................................ 13
CLÀUSULA 21. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial ............... 16
CLÀUSULA 22. Esmena de documents ...................................................................... 17
CLÀUSULA 23. Mesa de contractació ........................................................................ 17
CLÀUSULA 24. Obertura de les proposicions admeses ............................................. 18
CLÀUSULA 25. Decisió de no adjudicar

18

amb major puntuació .................................................................................................. 19
CLÀUSULA 27. Adjudicació del contracte................................................................... 21
CLÀUSULA 28. Formalització del contracte ................................................................ 21
CLÀUSULA 29. Revisió de preus................................................................................ 21

CLÀUSULA 30. Terminis ............................................................................................ 22
CLÀUSULA 31. Règim de pagament del preu ............................................................ 22
CLÀUSULA 32. Garanties .......................................................................................... 22
CLÀUSULA 33. Causes de resolució del contracte ..................................................... 23
CLÀUSULA 34. Penalitats .......................................................................................... 25
CLÀUSULA 35. Modificació del contracte ................................................................... 26
CLÀUSULA 36. Recepció del servei i termini de garantia ........................................... 26
CLÀUSULA 37. Subcontractació ................................................................................ 26
CLÀUSULA 38. Informació confidencial facilitada al contractista ................................ 26
CLÀUSULA 39. Informació confidencial proporcionada pel contractista ..................... 27
CLÀUSULA 40. Despeses imputables al contractista ................................................. 27
ecució del contracte .................................. 27
CLÀUSULA 42. Prerrogatives ..................................................................................... 28
CLÀUSULA 43. Obligacions del contractista............................................................... 28
CLÀUSULA 44. Principis ètics i bones pràctiques ....................................................... 29
CLÀUSULA 45. Jurisdicció ......................................................................................... 30
ANNEXES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CLÀUSULA 1. Objecte i necessitats del contracte

coordinació, assessorament tècnic i funcional a l'execució dels treballs necessaris per
al
implicats.
Caldrà elaborar, descriure i simplificar 15 procediments i desenvolupar 15 tràmits del
Catàleg de Tràmits Corporatiu, que se seleccionaran segons la prioritat i en funció de
El codi CPV per aquesta contractació és el següent:
- 72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes

requeriments recollits a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector

CLÀUSULA 2. Règim jurídic i procediment de contractació
Aquest contracte es qualifica de contracte de serveis
de LCSP. El contracte té caràcter administratiu i en allò no previst en el present Plec
contractació de les Administracions Públiques i en concret :
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
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 desenvolupa parcialment la
RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel
RGLCAP).
Així com la resta de normes de Dret administratiu i sectorial i, supletòriament, de dret
privat aplicables en el seu cas; així com pel Plec de Clàusules Administratives
Generals aplicables als contractes de serveis aprovat per aquesta Corporació, així

com pel Plec de Clàusules Administratives Particulars i les Prescripcions Tècniques i
resta de documents que formin part del contracte.
previst en el present Plec Administratiu.
El contracte, per raó de la seva quantia, no està subjecte a regulació harmonitzada.
El present plec i demés documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de
discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents contractuals,
prevaldrà aquest plec. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol
dels seus termes, dels altres documents contractuals, i de les instruccions o de la
-les.
procediment obert
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació
88.500
desglossament següent: 73.140,50

IVA inclòs, amb el
15.359,50

CLÀUSULA 4. Valor estimat del contracte

L
, tenint en compte tota la seva durada i
les possibles pròrrogues.
CLÀUSULA 5. Preu del contracte
El preu del contracte serà
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el plec.
CLÀUSULA 6. Existència de Crédit

tècnics
Exercici
2019
2020
2021
TOTAL

Previsió Mesos Contracte
5
12
7
12

Previsió Despesa

CLÀUSULA 7. Termini duració del contracte
La durada del contacte és de dos (2) anys, a comptar des de la data de la seva
formalització.
CLÀUSULA 8. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques

aquest plec, hagi de ser publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada
en la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
ent administratiu comú de les
través de mitjans electrònics.
Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura
electrònica que les permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació.
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats ,els
en el requeriment.
En cap cas es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra
de licitació, les quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, en no
poder garantir el secret de les mateixes.

és el procediment obert simplificat per raó

CLÀUSULA 10. Òrgan de contractació
de contractació, de conformitat amb la Disposició addicional segona de la
LCSP, és la Junta de Govern Local.
CLÀUSULA 11. Responsable del contracte

Oficina Ajuntament 2030 de
del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat

aquests plecs li atribueixin.
contracte.
CLÀUSULA 12. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris aplicables a la present contractació són els següents, amb la puntuació
Criteris
A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA
A1 Oferta econòmica
A2
de Sant Feliu de Llobregat, les despeses associades dins de la proposta
A3
, per

Pes
75
40

B
B1

25

requeriments demanats.
B2 Identificació de tasques i recursos destinats al servei
B3 Mecanismes de seguiment i avaluació del desenvolupament del servei
Total
A. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

10
25
10
10
5
100

75 PUNTS

A1. Oferta econòmica ................................................................................. 40 punts

anormals o desproporcionades, rebran una puntuació inversament proporcional a la de
P = 25 x Ofm / Of
P
=
Ofm =
Of
=

.10 punts
En el cas que les despeses de viatge, allotjament i dietes, estiguin incloses dins de la
10 punts.
En cas contrari, si aquestes despeses no són incloses dins de la proposta presentada,

............................... 25 punts

desenvolupament i la prestació de serve
en el plec tècnic.

punts.
Es puntuarà amb 5 punts per certificat aportat, fins a un màxim de 25 punts.
Aportació de certificats de Punts
de finançament europeu
1
2
3
4
5

5
10
15
20
25

B.
requeriments
demanats
.................................................................................................................... 10 punts
Es valorarà la descripció de la metodologia que permeti desenvolupar els requeriments
exigits en el Plec Tècnic.
B3. Identificació de tasques, equip i recursos destinats al servei detallat ..........10
punts
Es valorarà la identificació acurada de totes les tasques, equip destinat a cada tasca, i
B4. Mecanismes de seguiment i avaluació del desenvolupament del servei .........5
punts
Es valorarà els mecanismes de seguiment i avaluació del desenvolupament del servei.

CLÀUSULA 13. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que compleixin alguna de les
següents condicions:
Concorrent un o dos licitadors, les ofertes amb preu inferior en més del 30%
respecte el pressupost base de licitació
Concorrent tres o més licitadors, les ofertes amb preu inferior en més del 20%
respecte la mitja aritmètica de totes les ofertes
Les ofertes considerades anormalme

CLÀUSULA 14. Capacitat del contractista

Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, (ROLECE) en la data final de prese
es vegi afectada la concurrència.
En cas que els licitadors acreditin la impossibilitat de estar inscrits al Registre
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE, per
causes alienes a la seva voluntat podran acreditar la seva personalitat jurídica i la seva
en el Registre mercantil o en qualsevol altre registre oficial que correspongui en funció
del ti
Econòmiques. En cas de persona física, mitjançant el DNI i el títol acadèmic habilitant.
de
haurà de
comprendre el desenvolupament de totes les activitats que
contracte. En cas de persona física, mitjançant el DNI i el títol acadèmic habilitant.

P
LCSP.
CLÀUSULA 15. Prohibició per contractar del contractista

e la LCSP en la data de finalització de la presentació de
sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan

nt de ser
LCSP, en una de les formes següents:
- Mitjançant testimoni judicial
- Mitjançant certificació administrativa
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant:
- Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa.
- Declaració responsable atorgada davant notari.
- Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat.

CLÀUSULA 16. Solvència econòmica i financera i Solvència tècnica i
professional del contractista

novembre, tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del
ial de licitadors i
empreses classificades del sector públic (RELI, àmbit autonòmic; ROLECE, àmbit
estatal)
En relació a la solvència econòmica i financera
:
Declaració responsable sobre el volum global de negoci referit als tres últims
igual o superior a 60
exprés de subscriure-la de resultar adjudicatari.
En relació a la solvència tècnica i professional
Relació dels serveis executats en el curs dels últims cinc anys, tant en
administració pública com en el sector privat.
Relació dels projectes exe
finançament europeu
mart City. Es demana que
la suma del finançament obtingut superi els 40M Eur.
Certificat on es detalli una experiència
5 anys dins de
nistració Pública per part del Director del Servei.
Administracions Públiques

CLÀUSULA 17. Proposicions
sari del
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
Mesa de Contractació.
La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes

Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits

sense que aquesta constitució sigui necessària formalitzar-la en escriptura pública fins
en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que del contracte
mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
umstàncies de les empreses que la
conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals es
sumeixen el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.

CLÀUSULA 18. Mode de presentació de les proposicions

solvència econòmicun arxiu electrònic a través de la plataforma VORTAL adjuntant els annexos I i II que
arxiu electrònic a través de la
plataforma VORTAL, que haurà de ser encriptat i signat electrònicament de conformitat
amb aquests plecs.

estàndard no protegit (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, Lliure Office o
similar), i que accepti cerques, seleccions i copiat del text.

correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables. No es donarà per
suposada cap informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta.
DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS, AIXÍ COM LA FORMA I
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS:
La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 1 és:
A) En cas que el licitador es trobi inscrit en
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE)
1. Declaració responsable de reunir tots els requisits de capacitat, personalitat i
(RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
2. Declaració responsable del compliment dels requisits en matèria de empleats
3. Direcció
LCSP (Annex III).
4.
disposa de si
5.
mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta
noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a
6.
7. La documentació tècnica vinculada als criteris de valoració subjectius, de
regulador del contracte

n format estàndard (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office,
Lliure Office o similar) que accepti cerques, seleccions i copiat del text.
correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables. No es donarà per suposada
cap informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta.
B)En cas que el licitador, per raons alienes a la seva voluntat, no estigui
inscrit en
citadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI)
o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE)
a través de:
1. Una declaració responsable de reunir tots els requisits de capacitat,
personalitat i solvència tècnica, professional, econòmica i financera. Aquesta
tota la documentació acreditativa en el cas de resultar proposada com a
adjudicatària (Annex I B).
2. La prova de no estar subjecte a cap causa de prohibició de contractar, de
3.

notificacions
LCSP (Annex III).

4.
disposa de signatura electrònica reconeguda, o compromís de disposar d
en el moment de resultar proposat com a adjudicatari (Annex IV).
5.
mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta
el contracte, essent obligacions essencials del
noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a
76 de la LCSP (Annex V).
6.
7. La documentació tècnica vinculada als criteris de valoració subjectius, de
conf
regulador del contracte

Contractació DEUC:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contract

La presentació del formulari normalitzat del Document Europeu únic de contractació
(DEUC) al qual tindran accés en castellà i català en els següents links eximeix del
lliurament material de la documentació requerida en els apartats 1, 2 i 3 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electroni
ca/DEUC-cat.pdf

La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 2 és:

valoració objectiu

a, amb poders suficients, de

CLÀUSULA 19. Termini de presentació de les proposicions

pr
licitació en el perfil del contractant.
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia.
CLÀUSULA 20. Lloc de presentació de les proposicions

proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal

És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura
i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador),
etc.

Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del
fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es
pot fer po
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidator
Common/Index
plataforma.
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració
correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 08:00 a
18:00 h.
registrar-se a la mateixa adreça:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=
ca&SkinName=Vortal

-se a una empresa ja existent a la plataforma.
gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número
902 02 02 90 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a
divendres, de 08:00 a 18:00 h.
Una vegada efectuat el registre (gratuït) a la plataforma de licitació electrònica
1. Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma del Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat en el següent enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
2. Accedir a l'apart
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de
registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea
de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca.

tenint e
present plec, dins els sobre corresponents. - Una vegada contestat el formulari de
resposta, haurà d

reconegut per a la firma de documents.
Els licitadors hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat
i
de 19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica, a
quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la
norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:

CERES.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura
i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a

ció, es pot fer la comprovació
següent:

3. Seleccionar i afegir un arxiu/document.
4. Si el documents es firma correctament la informació de la firma es visualitzarà a la
columna corresponent.

documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al
seu contingut fins que es constitueixi degudament la mesa de contractació.

és un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
presentació fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
icia i es finalitza la transmissió dins del mateix amb
èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de
La presentació de les prop
del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

CLÀUSULA 21. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial
Els t
-los
utilitzar.

Sant Feliu de Llobregat, podent realitzar la reproducció total o parcial, distribució,
divulgació, comunicació pública i utilització que consideri oportuna.

CLÀUSULA 22. Esmena de documents
La presentació de declaracions responsables de compliment de requisits de
participació serà objecte d'esmena pels licitadors a requeriment dels serveis de l'òrgan
de contractació o la mesa de contractació, quan no s'hagués presentat o no estigués
adequadament emplenada la presentada.
Igualment, el proposat com adjudicatari podrà esmenar la falta o incompleta
presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participació
que li siguin requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
En tots dos casos es concedirà al licitador un termini de tres dies hàbils, a explicar
des del següent al de recepció del requeriment d'esmena.
Si no s'esmenés en termini el requerit, l'òrgan, o si escau la mesa de contractació,
entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta.
CLÀUSULA 23. Mesa de contractació
La Mesa de contracta

formaran part com a vocals
Corporació o funcionaris que els substitueixin, un lletrat/tècnic jurista de la corporació o
funcionari que els substitueixi i un funcionari/a al servei de la Corporació que actuarà
com a secretari/a de la Mesa, de conformitat amb allò establert en la Disposició
Addicional segona apartat set de LCSP.
La composició concreta de la Mesa serà:
President: Oriol Bossa i Pradas
Serveis Generals; qui podrà ser substituït pel Sr. Aitor Rivera Garcia.
Vocals:
Sra. Mercè Caballé Rodríguez, Lletrada de la Corporació; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Pilar López Rodríguez, Tècnica Jurídica.
Sr. Agustín Recio Romero, Secretari de la Corporació; qui podrà ser substituït pel
Sra. Laura Almonacid Lamelas, Interventora Municipal de Fons; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport a la
Intervenció.
Secretari: Sra. Rosina Fernández Vázquez, Tècnica Jurídica; qui podrà ser substituïda
pel Sra Natalia Martínez Crespo, Tècnica Jurídica.

CLÀUSULA 24. Obertura de les proposicions admeses
tes, la mesa de contractació procedirà a
la obertura de la documentació presentada en el sobre 1.
un judici de
valor, en un termini no superior a 7 dies.

sobre número 2.
Posterio
econòmica i les propostes subjectes a criteris de valoració objectius en que aplicarà
Un cop sumats els punts dels criteris avaluables dependen
punts dels criteris avaluables de forma objectiva, la Mesa de contractació proposarà a
presentades.
P, les empreses podran segui en tot moment
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
valoració objectius.
requeriment previst en
requerirà al proposat com a
adjudicatari que aporti la documentació acreditativa de la capacitat, personalitat
jurídica, solvència i aptitud en el termini de deu dies hàbils, i serà requerida
ÚNICAMENT al licitador que sigui proposat com a adjudicatari. Un cop aportada la
comprovació i qualificació de la mateixa.

CLÀUSULA 25. Decisió de no adjudicar o desistiment del procediment

En cas que el licitador consti inscrit al Registre Oficial de licitadors i Empreses del
sector públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador
proposat com a adjudicatària restarà eximit de presentar la documentació relativa als
ministració si aquesta documentació consta
en algun dels esmentats registres.

requ
1.
IVA exclòs, de conformitat amb
VIII que
al present plec.
2. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que
compromès a dedicar o adscriure a
del contracte.
3.
part de
Seguretat Social.
-

b

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses del sector
públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador
proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als
en algun dels esmentats registres

acreditar que, per raons alienes a la seva voluntat, no es troba inscrit en el Registre
Oficial de licitadors i Empreses del sector públic o al Registre Oficial de la

contractació:
1.La documentació acreditativa de la personalitat jurídica i la capacitat de
2.La documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i la solvència
tècnica i professional de conformitat amb la clàusula 16.
autèntiques :

a.

b.
c. DNI del representant
d.
municipal si bé únicament reintegrarà la taxa municipal que estableix
corresponent, qui resulti adjudicatari.
e.

iques i darrer rebut pagat, o declaració

de la solvència econòmica i financera de l'empresari es farà mitjançant la contribució
dels certificats i document següents:
a. certificació bancària
b. pòlissa o certificat d'assegurança per riscos professionals
c. comptes anuals i declaració de l'empresari indicant el volum d'empresa
global de l'empresa.
La personalitat jurídica, la capacita
la solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el
3.Constitució de la garantia definitiva
IVA exclòs, de conformitat amb
del contracte.

-Un certifica
Social.
Sant Feliu de Llobregat.

En cas de no presentar-se la documentació en el termi
licitació, IVA exclòs en concepte de penalitat i es procedirà en els termes previstos en

CLÀUSULA 27. Adjudicació del contracte

motivada a tots els licitadors, en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de que
documentació
esmentada en la clàusula anterior,
LCSP.
CLÀUSULA 28. Formalització del contracte

En tractarformalitzarpublicació
les despeses de la qual aniran al seu càrrec.
ta haurà

indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les
liquidin amb motiu dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte,
inclosos els honora
la LCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a
Un cop formalitzat el contracte es retornaran les pliques als licitadors que no siguin

CLÀUSULA 29. Revisió de preus
No escau revisió de preus.

CLÀUSULA 30. Terminis

realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas,

CLÀUSULA 31. Règim de pagament del preu

Sant Feliu de Llobregat i consultables a:
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24095
CLÀUSULA 32. Garanties

bligada a constituir una garantia definitiva del 5% de
La garantia definitiva es podrà constituir:
a. Mitjançant transferència bancària, en valors públics o en valors privats, amb
subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i
els certificats corresponents,
b.
condicions reglamentaries, i sense dipositarde Sant Feliu de Llob
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, amb estricte compliment del que
c.
57,58 i
annex VI RGLCAP, subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram de caució, havent-se de lliurar el certificat del contracte davant
d.

u de la primera

representa

tant es retindrà de la segona factura, i així

a la quantia
requerida, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió
temporal.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que
causa de resolució del contracte. També podrà optar per la retenció de part
a sanció.

nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:
-De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les
procedeixi la seva resolució.
-De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte

satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no
sorgissin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o
de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.

CLÀUSULA 33. Causes de resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte aquelles fixades en els articles 211-213 i 313 de
la LCSP.
a)
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
successió del contractista.
b)
procediment.
c)
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o
el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini
de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) La demora en el pagament per part d
del seu apartat 8.
f)
ncompliment de les
com a tal en els plecs o en el document descriptiu corresponent, quan
concorrin els dos requisits següents:
estableix per a la llibertat de pactes.
ii.Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els
plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de
tipus general.
g)
n els termes inicialment pactats, quan
no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i
les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu
h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de
contracte.
i)
contractista als treballadors que estiguin participant en aquesta, o
vigor per a aquests treballadors també duran
En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb
tenir en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps.
Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les generals, les
següents:
a)
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en aquell perquè
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per un termini superior a vuit mesos acord
c) Els contractes complementaris han de quedar resolts, en tot cas, quan es
resolgui el contracte principal.

CLÀUSULA 34. Penalitats
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS

CIÓ

1. Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri l'adjudicatari
durant l'execució del contracte, podran ser sancionats per la Corporació, mitjançant
la imposició de penalitats o declarant la resolució del contracte.
2. Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec.
3. Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista
durant la vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus.
Es considera falta lleu:
- Els incompliments no previstos en les faltes greus i molt greus i que
els plecs o les
condicions oferides i suposi un perjudici lleu del servei.
Es considera falta greu:
que fos degut a força major.
- La formulació de més de 3 advertiments escrits
les condicions oferides i suposi un perjudici greu pel servei.
Es considera falta molt greu:
de la prestació del servei superior a 15 dies, llevat que
fos degut a força major.
- Interrupcions dels serveis.
les condicions oferides i suposi un perjudici molt greu del servei.
PENALITZACIONS
1. Les penalitzacions que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran
les següents:
-

Per incompliments lleus, una penalització màxima del 2% del pressupost
anual adjudicat (sense IVA).
Per incompliments greus, una penalització màxima del 5% del pressupost
anual adjudicat (sense IVA).
Per incompliments molt greus, una penalització màxima del 10% del
pressupost anual adjudicat (sense IVA).

el seu conjunt no superaran el 15% del
preu total del contracte.
2.
factura corresponent.
3. Per la comissió de 3 incompliments molt greus l'Ajuntament procedirà a la resolució
del contracte, confiscació de la fiança i indemnització dels danys i perjudicis.
4. L'aplicació de penalitzacions no exclou la indemnització per danys i perjudicis que
pugui reclamar la Corporació per incompliment del Contracte.
CLÀUSULA 35. Modificació del contracte
El contracte és podrà modificar per causes no previstes en aquests plecs, amb les

CLÀUSULA 36. Recepció del servei i termini de garantia
La recepció del
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de
las següents obligacions:
1) El compliment no defectuós del contracte.
2) El compliment dels criteris d'adjudicació.
3) El compliment de les condicions d'execució.

transcorregut el termini de garantia, si no en resulten responsabilitats, es retornarà la

CLÀUSULA 37. Subcontractació
No és permet la subcontractació.
CLÀUSULA 38. Informació confidencial facilitada al contractista

de la LCSP, i específicament en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i
del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, en relació amb la informació i les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que es desprengui o

txer de dades
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o
parcial per cap mitjà o suport.
ció directa del contracte.

CLÀUSULA 39. Informació confidencial proporcionada pel contractista

esignar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el
seu consentiment.
Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets,
caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment
ver una voluntat subjectiva de
mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès
enir secreta la informació

li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de
caràcter tècnic o comercial.

CLÀUSULA 40. Despeses imputables al contractista
L'import màxim de les despeses de publicitat en els butlletins oficials de la licitació del
.

CLÀUSULA 41. Condicions e

Aplicar mesures en la seva organització que fomentin la igualtat entre homes i
Aplicar mesures en la seva organització per tal de reduir la sinistralitat laboral

Impartir sessions informatives i formatives específiques en la seva organització,
mesures de seguretat i salut laboral co
present contracte
Aplicar mesures en la seva empresa que fomentin l'estalvi energètic o la
contra el canvi climàtic
consideraran obligacions essencials del contracte de conformitat
la LCSP i 211 lletra f).
Per tal d'acreditar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari haurà de
presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració responsable en què

CLÀUSULA 42. Prerrogatives
interpretar el contracte
administratiu, resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte, modificar el

CLÀUSULA 43. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte i en
concret del plec tècnic regulador del contracte, son obligacions específiques del
contractista les següents:
a , sense que a la extinció del contracte
pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els
el plec de prescripcions.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de
normativa vigent com en els plecs que regeix la present contractació.
organisme o organismes dels que els licitadors puguin obtenir la informació pertinent
relativa a les citades obligacions.

CLÀUSULA 44. Principis ètics i bones pràctiques
Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels següents
principis i bones pràctiques:
emplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
activitat, 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 contractades.
b)
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
a)
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social,
contractual.
d)
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de

f)

Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
stració o administracions de referència, sens perjudici

del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin

i)
j)

Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en
estats que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència
fiscal lesiva per la OCDE.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4.
part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i
resolu
previstes a la legislació vigent.
CLÀUSULA 45. Jurisdicció

solucions del qual posaran fi a la via administrativa.
Aquestes resolucions podran ser impugnades (previ recurs potestatiu de reposició, en
el seu cas) mitjançant recurs contenciós administratiu, sense perjudici de que contra

/ssa accidental
[Firma01-01]
Oriol Bossa Pradas - DNI
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ANNEXOS
ANNEX I
A) Per a Licitadors que estiguin inscrits en el al registre
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT, PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA, DE NO ESTAR INCURS

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic

Telèfon/Fax: Telèfon mòbil:

1. Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i
solvència econòmica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò
establert en aquest plec de clàusules.
2. Que no estic incurs en cap de les prohibicions de contractar de conformitat amb
la legislació vigent.
3.
de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació
4. Que en cas
licitació, em comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems
esmentats en el punt primer.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant

B) Per e
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
.
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT, PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
1.- Que havent formulat tots els tràmits necessaris per constar inscrit al registre
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la
efectiva per
raons alienes a la meva voluntat.
2.- Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i
solvència económica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò establert
en aquest plec de clàusules.
3.- Q
em comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems esmentats en
el punt primer.
lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX II
A) Per a Licitadors que estiguin inscrits en el
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data
final de presen
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)
a)

Que en cas de ser empreses de 50 o més treballadors COMPLEIXO
amb el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin
s de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
en les condicions que es determinin per reglament.

b)

, COMPLEIXO amb
tat de conformitat amb el que disposa
de dones i homes.

c)
seus treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals
establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de
formació i vigilància de la salut amb el compromís de presentar, a
requeriment de la Corporació, la documentació necessària i suficient que
justifiqui la veracitat de la present declaració.
lloc i data
Signatura del/de la declarant

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR I AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTARIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I SISTEMA DE COMUNICACIONS I
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que NO estic incurs en cap prohibició per a contractar
e la LCSP:
MARCAR CADA CASELLA, SEGONS CORRESPONGUI:
a.

QUE NO HE ESTAT CONDEMNAT mitjançant sentència ferma per delictes

il·lícita, finançament il·legal dels partits p
Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació, malversació,
negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes relatius a
o comerç. La prohibició de contractar arriba a les persones jurídiques que siguin
declara despenalment responsables, i a aquelles els administradors o representants
de les quals, tant si ho són de fet com de dret, amb el seu càrrec o representació
vigents i fins al seu cessament, estiguin en la situació que esmenta aquest apartat.
b.
QUE NO HE ESTAT SANCIONAT amb caràcter ferm per una infracció greu en
matèria professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de
que estableix la normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria

mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, o per una

text esmentat.
c. QUE NO HE sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat
declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat
que en aquest hagi adquirit eficàcia un
extrajudicial de pagaments, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que
fixa la sentència de qualificació del concurs.
d. QUE ESTIC al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de
Seguretat Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es
determinin per reglament; En relació amb el compliment de les seves obligacions

e. QUE EN CAS DE SER EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS
COMPLEIXO AMB EL requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin
t refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es
determinin per reglament;
f.

, COMPLEIXO AMB

de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
g.

Que NO he incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què
ilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i

h.

Que No estic afectada per una prohibició de contractar imposada en virtut

17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària. Aquesta causa de prohibició de contractar es
scau, els interessos
acumulats o les multes imposades.
i. Que No Està incursa la persona física o els administradors de la persona
jurídica en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de
o les respectives
normes de les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
-se
de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,

les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els termes i les quanties
que estableix la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el
j.
vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i
descendents,així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de les
persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte
en què
k.
e la Llei
o en les respectives normes de les comunitats autònomes, per
haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament
relacionades amb les competències del càrrec exercit durant els dos anys següents a
la data de cessament en aquest càrrec. La prohibició de contractar es manté durant el
límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.
l.

QUE NO HE retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un

assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència.
m. QUE NO HE deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor
n.

QUE NO HE incomplert les clàusules que són essencials en el contracte,

contracte com a infracc
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
o. Que NO HA donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables,
a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que
24 de la directiva europea 2014/24 de 26/02/2014 i de la normativa nacional sobre
sos.
p. Igualment declara, responsablement, que es troba al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com no tenir
Llobregat, comprometent-se, a acreditar-lo, cas de ser adjudicatari, abans de
l'adjudicació del contracte, de conformitat amb el que es determina l'article 140 i 150
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

q.
ació als seus
treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut amb el compromís de presentar, a requeriment de la Corporació, la
documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració.
lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX III
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE
NOTIFICACIONS
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic :

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:

següent: ...................................@.......................................... .
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................

lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX IV

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
de presen
DECLARACIÓ RESPONSABLE
SIGNATURA ELECTRÒNICA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
1.
ticle 159.4c de LCSP.
2.
disposa de signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del
contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX V

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

(SOLVÈNCIA
TÈCNICA I PROFESSIONAL)
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
ptar per la Telèfon/Fax:
notificació electrònica*):

Telèfon
mòbil:

Declaro:

els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament.
De conform
(detallar perfil professional mitjançant el seu currículum,relació detallada dels/de les
col·laboradors/es amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els
telèfons de contacte i correu electrònic )
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX VI
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre elec
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic (obligatori
notificació electrònica*):

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)

ticle 42 del
Codi de Comerç.
.........

lloc i data
Signatura del/de la declarant

ANNEX VII
preses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE

Noms i cognoms / empreses
1.
2.
3.
Nom i cognoms de les persones representants (si
1.
2.
3.
Domicili a efectes de notificacions:

DNI/NIE/CIF/Passaport:
1.
2.
3.
DNI/NIE/Passaport:
1.
2.
3.

Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

DECLAREN
procediment obert simplificat per a la contractació del
, amb les empreses que es relaciones amb el següent percentatge de participació en
Noms empreses

% participació

Que designen com a representant de la UTE en el procés licitador al/la
senyor/a...............................................................................................
.

realitzem .a
................................................................................................. (lloc i data),
la signem.
(Signatura de cadascun dels representants de les empreses)
Segell de les empreses

ANNEX VIII
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

garantía CIF/
recíproca)
nom i cognoms dels apoderats

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions i requeriments
Codi postal, població i província:
Amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de
poders que es ressenya en la par
AVALA a:
CIF/

sta
garantía (provisional, definitiva, complementària o especial) per respondre de les
obligacions següents (
),
............................................................................................................................( en lletra
i xifres).
previstos en

56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions

tament de Sant Feliu de Llobregat, amb
subjecció als termes previstos en la legislació de contractes del sector públic, en les
seves normes de desenvolupament.
autoritzi la s
Contractes del Sector Públic i legislació complementària.
amb el número .............
(Lloc i data)

(signatura dels apoderats)

Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ................... .

ANNEX IX
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

....................... i de les condicions
i requisits exigits per participar en la
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
sol·licita participar-hi per ser del seu interès i reunir
els requisits de capacitat i solvència exigits.
A aquest efecte fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
el contingut del qual accepta plenament; que reuneix totes i cadascuna de les
-se comprès en cap
de les circumstàncies que, segons la legislació vigent, exclouen de la contractació
administrativa, i es compromet en nom.....................................................................
següents condicions:
Presentació de la proposta econòmica
La presentació dels criteris objectius es farà mitjançant les següents taules:
A1. Oferta econòmica.
Preu total amb IVA
Preu total sense IVA

Plec administratiu
88.500,00
73.140,50

Oferta licitador

tmp7278787359062466436.doc

A2.
amb una X la
proposta.
Sí

No

les despeses dins de la proposta
A3.
per projectes de més
Nombre
Certificats de bona execució
A4.
Nombre
Certificats emesos per administracions públiques

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant

S

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

c91f6221-4a1c-42cf-b6b4-ed23c717116b

tmp7278787359062466436.doc

