ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE 1)
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ANNEX III ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA (SOBRE 1)
ANNEX IV DECLARACIÓ PERTINENÇA A GRUP EMPRESARIAL (SOBRE 1)
ANNEX V ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS (SOBRE
1)
ANNEX VI DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT (SOBRE 2)
ANNEX VII PROPOSICIÓ (SOBRE 3. FÓRMULES)

ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE. Caldrà emplenar aquest
imprès de declaració responsable o alternativament el DEUC (Sobre 1):
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a …, carrer ...,
núm. …, en nom propi o en representació de l’empresa…amb NIF..., amb domicili
social al carrer....núm..... de ....segons escriptura d’apoderament atorgada davant del
notari de..., el Sr. ...., en data.... i núm del seu protocol..... i amb adreça de correu
electrònic que designa als efectes de notificacions segons ANNEX V de la present
licitació
DECLARA:
a. Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar assenyalades en l’article 71 de la LCSP.
b. En relació amb la inscripció al RELI/ROLECE (Marcar la que correspongui: de no
marcar-se es considera que no es troba inscrita)
b.1.
Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores
de la Generalitat de Catalunya)
b.2.
Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas del Estado)
b.3.
No està inscrit/a en el RELI o ROLECE
c. Que no m’afecta la condició especial de compatibilitat regulada a l’article 70.1 de la
LCSP, consistent en què ni el licitador ni les empreses vinculades al mateix, en el
seu cas, han participat en l’elaboració de les especificacions tècniques dels
documents preparatoris del contracte o han assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment.
d. (per al cas de persones jurídiques) Que la societat està constituïda vàlidament i
que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació. Així
mateix, el signant de la declaració té la deguda representació per presentar la
proposició i la declaració.
e. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
f. Autoritzo a l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents: Comprovació
amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que estableixen els
articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre) i
m’obligo a acreditar-ho quan sigui requerit.
g. [Per a les empreses estrangeres] Sotmetre’m a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que
pugui correspondre a l’empresa licitadora.
h. [En el cas d’unió temporal d’empresaris d’acord al previst a l’article 69 de la LCSP]
Assumeixo el compromís de constitució formal de la unió temporal d’empreses en
el cas de resultar adjudicatari.
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Compleixo les condicions d’aptitud i solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional establertes per contractar, de conformitat amb els requisits mínims
exigits en aquest plec.
Que en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
Em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients per a això.
En el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes.
No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes
legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública, ni tampoc les empreses subcontractades.
No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions i les de les empreses subcontractades.
No realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com
altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets
Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts per
un Estat ocupat) construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret
Internacional.
No té activitats econòmiques en països en conflicte armat, en estats que ocupin
territoris de forma il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de
protecció dels Drets Humans, i, en cas afirmatiu, presenta la documentació
descriptiva dels moviments financers concrets i de l’activitat econòmica.
No ha estat condemnat mitjançant resolució judicial o administrativa ferma (sigui
nacional o internacional) per qualsevol vulneració dels drets humans recollits en
les disposicions nacionals i en els tractats internacionals subscrits per l’Estat
espanyol.
Es compromet a actuar amb la diligència deguda efectiva i responsable perquè les
obligacions en matèria de drets humans siguin tingudes en compte per part de
totes les empreses subcontractistes que participin en l’execució del contracte, i a
informar l’entitat contractant en cas de conèixer algun incompliment per part seva.
Que l’empresa i les seves empreses subcontractistes no estan condemnades per
resolució administrativa ferma (d’organismes internacionals com Nacions Unides,
l’OCDE, etc.) per vulneració dels drets humans d’acord amb l’ordenament jurídic
espanyol i els tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol.
Que l’empresa i les seves empreses subcontractistes no són còmplices de cap
vulneració d’un tractat internacional subscrit per l’Estat espanyol.
Que els treballadors i les treballadores de l’empresa licitadora i les subcontractistes
no han estat condemnades per vulneració dels drets humans en el marc de la seva
tasca professional.
Que els treballadors i les treballadores han estat formades en matèria de drets
humans i de dret internacional humanitari i/o que l’empresa oferirà aquesta
formació al llarg de l’execució del contracte.
Que en el marc de la producció del bé o subministrament o de la prestació del
servei, particularment en les fases inicials com la fase d’extracció de materials,
l’empresa i les seves empreses subcontractistes no han vulnerat els drets humans.
Compleixo les prescripcions legals relatives a la quota de reserva de llocs de
treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat.
Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en el PCP.

z. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
aa. Compleixo amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec que es
poden acreditar mitjançant aquesta declaració ó mitjançant el DEUC.
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
Signatura electrònica del/de la declarant

El licitador podrà substituir la declaració responsable per la complimentació del DEUC
indicant, alhora aquella informació o declaracions que, trobant-se requerida als plecs
no es trobi incorporada o indicada al DEUC; seguint les determinacions de la
“Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación
previsto en la nueva Directiva de contratación pública (BOE 8/4/2016)” i resolucions
d’aplicació.
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/
contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf

ANNEX II. (Informatiu) MITJANS D’ACREDITACIÓ
ECONÒMICA I FINANCERA (Sobre 1):

DE

LA

SOLVÈNCIA

Als efectes d’acreditar la solvència econòmica i financera caldrà justificar el volum
anual de negocis de licitador, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de
l’oferta, per un import mínim igual o superior a 1,5 cops el preu del contracte
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:

1.- Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil i, en el cas que
l’empresari no estigui inscrit en aquest registre en el que li correspongui, i/o documents
oficials de declaració de volum anual de negoci davant Agència Tributària, i
2.- Declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
i/o en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les
condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència econòmica i financera, sempre que
es compleixi els mínims exigits en els plecs. En aquest supòsit l’empresari haurà de justificar la
inscripció en aquest registre i acompanyar les dades justificatives de dita inscripció.

ANNEX III. (Informatiu) MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
O PROFESSIONAL (Sobre 1):

Als efectes d’acreditar la solvència tècnica o professional caldrà justificar el fet d’haver
realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del
contracte en el curs de, com a màxim, els ÚLTIMS TRES ANYS, que inclogui import, dates i
destinatari, públic o privat. L’import anual acumulat del qual sigui igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte
La solvència Tècnica i Professional s’acredita mitjançant:

1.- Certificacions emeses pels destinataris, públics o privats i/o
2.- Declaració de l’empresari
3.- Indicació del personal tècnic, unitats tècniques i/o equips, participants en el
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat
4.- Declaració que indiqui el material i equip tècnic que es disposarà per a l’execució
dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent i el
compromís de dedicar-los o adscriure a l’execució del contracte.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
i/o en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) pot acreditar, segons el que hi estigui reflectit,
les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència tècnica o professional sempre
que es compleixi els mínims exigits en els plecs. En aquest supòsit l’empresari haurà de
justificar la inscripció en aquest registre i acompanyar les dades justificatives de dita inscripció.

ANNEX IV. GRUP EMPRESARIAL. A EMPLENAR PER EMPRESES QUE
CONFIGURIN GRUP EMPRESARIAL (Sobre 1):

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica
....................................................................................,
amb
NIF
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
(@) ........................................ i als efectes de licitar en el procediment ........
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom, NIF de les empreses) ............................. es
presenta/en també a la present licitació.

ANNEX V. ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIÓ I NOTIFICACIONS EXCLUSIVES
PER MITJANS ELECTRÒNICS. MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA

PLATAFORMA http://licitacions.terrassadigital.cat/ COM A ÚNICA PER A LA
PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (Sobre
1):
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a …, carrer ...,
núm. …, en nom propi o en representació de l’empresa…amb NIF..., amb domicili
social al carrer....núm..... de ....segons escriptura d’apoderament atorgada davant del
notari de..., el Sr. ...., en data.... i núm del seu protocol..... declaro:
Faig constar que designo els mitjans electrònics per a la realització de les
notificacions administratives en aquest expedient de contractació, de conformitat amb
les dades que s’indiquen:
Persona autoritzada*

NIF*

Correu electrònic*

Mòbil*

*Camps obligatoris.
Em comprometo a designar exclusivament aquesta mateixa adreça de correu
electrònic en els corresponents apartats de la plataforma al web
http://licitacions.terrassadigital.cat/ , que és l’entorn únic posat a disposició de tots els
licitadors per a la presentació de proposicions al present concurs.

Signatura electrònica
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant

La SMCT, en consonància amb la política de protecció de dades, es
compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament.

ANNEX VI. IDENTIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ, EN EL SEU CAS, DE LES PARTS
DE LA DOCUMENTACIÓ I DADES DEL SOBRE 2 OBJECTE DE DECLARACIÓ
DE CONFIDENCIALITAT (Sobre 2)

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a …, carrer ...,
núm. …, en nom propi o en representació de l’empresa…amb NIF..., amb domicili
social al carrer....núm..... de ....segons escriptura d’apoderament atorgada davant del
notari de..., el Sr. ...., en data.... i núm del seu protocol..... declaro:

Que de conformitat amb l’article 133 de la LCSP formen part dels secrets tècnics o
comercials de l’empresa i tenen caràcter confidencials les parts de l’oferta següents:
.............
.............
.............
.............
Aquestes informacions o coneixements que són necessaris per a la fabricació o
comercialització del producte, per a la producció o prestació del servei o bé per a
l’organització i finançament de l’empresa, suposen un avantatge davant dels
competidors perquè:
..............
..............
..............
..............
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable
(lloc i data)
Signatura electrònica

ANNEX VII.
PROPOSICIÓ ECONÒMICA. OFERTA RELATIVA A CRITERIS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT FÓRMULES. (Sobre 3)
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, en nom propi o en
representació de l’empresa…amb NIF..., assabentat/assabentada del procediment

obert convocat per a l’adjudicació del contracte de subministrament, la instal·lació, i el
manteniment, suport i actualització de l’equipament tècnic (hardware, software i
sistemes auxiliars) per a la renovació i la migració cap a HD dels sistemes de
producció i realització de notícies i programes, del sistema de realització i del sistema
de continuïtat de Canal Terrassa, manifesto que accepto íntegrament els plecs de
clàusules particulars (PCP) i de condicions tècniques (PCT), i em comprometo a
complir les obligacions especificades en aquests plecs, d’acord amb la següent oferta:
(*)

A.- Oferta Econòmica: Ofereix un PREU ................ de .......... desglossat en la següent
forma (**)
Partides

Preu sense IVA

Preu amb IVA inclòs

(EC) Equipament
complementari HD

........ €

........ €

(SC) Sistemes de Continuïtat,
notícies, produccions de
programes,
Arxiu i servidor de medis

........ €

........ €

(SM) Suport, manteniment i
actualitzacions

........ €

........ €

TOTAL

........ €

........ €

B Ampliació de garantia, sense cost addicional (***)
(marcar la casella que correspongui)
NO ofereix ampliació de Garantia

SI Ofereix ampliació de garantia
Ampliació 1 any (5 en total)
Ampliació 3 anys (7 en total)
Ampliació 4 anys (8 en total)

C.- Ampliació espai d’emmagatzematge sense cost addicional (***)
(marcar la casella que correspongui)
NO ofereix ampliació d’espai

SI Ofereix ampliació d’espai

De 160 a 189 Tb
De 190 a 240 Tb
Més de 240 Tb
D.- Hores addicionals de formació específica sense increment de cost
(***) (marcar la casella que correspongui)
NO ofereix ampliació d’hores de formació

SI Ofereix ampliació d’hores de formació
Fins 10 hores
Més de 10 hores i fins a 30 hores
Més de 30 hores
E.- Hores de suport en la personalització i adequació de necessitats
específiques de software, sense cost addicional (***)
(marcar la casella que correspongui)
NO ofereix hores addicionals d’aquest suport

SI Ofereix hores addicionals d’aquest suport
Fins 60 hores
Més de 60 hores i fins a 120 hores
Més de 120 hores
(*) En cas d’errada aritmètica en l’oferta, la Mesa acceptarà com a oferta definitiva la
que resulti de tornar a calcular correctament en funció dels imports sense IVA indicats.
Si de l’oferta formulada existeixen contradiccions, tatxadures, incoherències o altres
circumstàncies invalidants, l’oferta es tindrà per no efectuada i quedarà
automàticament exclosa.
(**) Qualsevol import del EC, SC o SM superior al detallat als plecs suposarà
automàticament l’exclusió del licitador i de l’oferta.
(***) El fet de no indicar de forma expressa l’opció SI o No, o bé l’existència de
contradiccions, duplicitats o tatxadures comportarà, de forma automática, la
consideració que s’ha optat per l’opció NO

