Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

CONTRACTE PÚBLIC DE SERVEIS
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE TERRITOIRES ET MOBILITÉS
MISSION DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPEMENT DURABLE
24 quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex

DINAMITZACIÓ DE TROBADES D'ACTORS
TRANSFRONTERERS I DESENVOLUPAMENT D'EINES I
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE
DE COOPERACIÓ «ECTADAPT»:
«CONTRIBUIR A L’ADAPTACIÓ DE L’ESPAI CATALÀ
TRANSFRONTERER ALS EFECTES ESPERATS DEL CANVI
CLIMÀTIC»
(PROJECTE EFA011/15 ECTAdapt)
Data i hora límit de recepció d’ofertes :
20 d'octubre de 2017 a les 17h
Atenció: Aquesta data és la data de recepció per part del Département des
Pyrénées-Orientales de les candidatures i no la data d'enviament per correu de les
candidatures. Per tant, els candidats han de considerar els retards postals que hi
poguessin haver.

Bases de participació en el concurs
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BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS
Article primer: Objecte i abast del concurs
1.1/ Objecte del concurs
L'objecte del concurs és: la DINAMITZACIÓ DE TROBADES D'ACTORS TRANSFRONTERERS I EL
DESENVOLUPAMENT D'EINES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE DE
COOPERACIÓ « ECTAdapt »: « Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes
esperats del canvi climàtic » (projet EFA011/15 ECTAdapt)
Data prevista d’inici de les prestacions: 11 de desembre de 2017.
Lloc/s d’execució: Departament dels Pirineus Orientals.

1.2/ Abast del concurs
Aquest procediment adaptat obert es regeix per les disposicions de l’article 27 del Decret núm. 2016-360 del
25 de març de 2016.

1.3/ Desglossament del concurs
No es preveu la divisió en partides.
La feina inclou un tram en ferm i un tram opcional.

1.4/ Condicions de participació dels licitadors
Tant si qui es presenta és una única empresa com una unió d’empreses, l’oferta ha d’identificar tots els
subcontractistes coneguts en el moment de presentar-la. També ha de comunicar quina part del servei s’ha
previst subcontractar (i l’import corresponent), a més de la identitat i aptitud dels subcontractistes que
s’encarregaran d’executar-lo en nom del titular.
El poder adjudicador no imposa cap modalitat d’agrupament a l’adjudicatari del contracte.
Es prohibeix als candidats presentar més d’una oferta quan simultàniament:
 es presentin com a candidats individuals i com a membres d’una o més d’una unió d’empreses;
 es presentin com a membres de diferents unions d’empreses.
En el marc dels contractes per trams, els preus s’establiran sense descomptes ni indemnitzacions.

1.5/ Nomenclatura comunitària
La/les classificació/ons principals i complementàries conformes al vocabulari comú dels contractes europeus
(CPV) són les següents:
Classificació principal
Serveis de concepció de projectes que no
siguin els de construcció. (794212003)
Serveis d'organització de seminaris.
(799510005)

Classificació complementària

Article 2: Condicions del concurs
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2.1/ Durada - Terminis d'execució
Els terminis d’execució s’han d’establir en l’acta de compromís i no es poden modificar en cap cas.

2.2/ Variants
No s’autoritza cap variant.

2.3/ Termini de validesa de les ofertes
El termini de validesa de les ofertes s'estableix en 120 dies a partir de la data límit de recepció de les
ofertes.

2.4/ Pagament i modalitats de finançament
Les modalitats de finançament previstes per als serveis són les següents:
 FINANÇAMENT:
- Pressupost principal del Departament: capítol 20;
- COFINANÇAMENT: Département 35 %; FEDER (Programa INTERREG POCTEFA) 65 %.
 PAGAMENT:
- Mitjançant ordre de pagament de l’Administració en el termini reglamentari total de 30 dies
màxim;
- Bestretes/Acomptes previstes/os (segons l’article 8 del CCPA);
- Forma del preu: Preu global i fix (tram en ferm) i preus unitaris (tram opcional) fixos i
actualitzables;
- Possibilitat de pignorar o cedir el contracte.
Les quantitats a pagar al/s titular/s i al/s possible/s subcontractista/es de primer rang del contracte s’han
d’abonar en un termini total de 30 dies a partir de la data de recepció de les factures o dels requeriments de
pagament equivalents.

2.5/ Condicions particulars d'execució
La convocatòria no preveu cap de les condicions particulars d’execució previstes en l’article 14 del Decret
núm. 2016-360 del 25 de març de 2016.
No s’ha previst cap servei a favor d’empreses o establiments afectats pels articles 13 i 14 del Decret núm.
2016-360 del 25 de març de 2016.

Article 3: Contingut de les bases del concurs
Les bases del concurs consten dels següents documents:
 Les bases de participació en el concurs (règlement de la consultation, R.C);
 L’acta de compromís (Acte d’engagement, A.E) i els seus annexos;
 El plec de clàusules administratives particulars (CCAP);
 El plec de clàusules tècniques particulars (CCTP) i el seu Annex 1 (logotip del Projecte;
 El «Cadre des prix» (es facilita una versió no contractual en català per informació «Detall dels preus»).
Les bases del concurs per a les empreses s’entreguen de forma gratuïta a cada candidat. Estan disponibles
a l’adreça electrònica: https://marches.cg66.fr.
No es permet la tramesa de les bases en dispositius d’emmagatzematge de dades.
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El poder adjudicador es reserva el dret d’introduir modificacions de detall en les bases del concurs. Les
modificacions s’han de notificar als candidats, com a més tard, 15 dies abans la data límit de recepció de les
ofertes. Els candidats han de respondre d’acord amb les bases esmenades, sense opció de poder presentar
cap reclamació al respecte.
Si, durant l’estudi de les bases per part dels candidats, la data límit de recepció s’amplia, la disposició
anterior s’ha d’aplicar en funció de la nova data.

Article 4: Presentació de les candidatures i les ofertes
Els documents «Acte d'engagement» i «Cadre des prix» s’han d’entregar en versió francesa i expressar en
EURO.
La memòria tècnica es pot redactar en l’idioma de l’Estat d'origen del candidat.

4.1/ Documentació que cal aportar
Cada candidat ha de presentar un dossier complet que inclogui els documents següents, datats i firmats
personalment. També pot utilitzar els formularis DC1 (carta de presentació de candidatura) i DC2 (declaració
del candidat) o el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) per presentar la seva candidatura.
Aquests documents estan disponibles gratuïtament al lloc web www.economie.gouv.fr.
S'adjunta a aquest Dossier de Consulta de les Empreses (DCE) una versió «.xml» del DEUC, que el
candidat podrà baixar-se de la pàgina web de la Comissió Europea ( https://ec.europa.eu/tools/espd).
Aquest fitxer permet editar una versió del DEUC adaptant-la a la present licitació.
Els candidats que ho desitgin poden presentar el DEUC en lloc del dossier de candidatura que es
detalla a continuació. Tanmateix, el poder adjudicador es reserva el dret de sol•licitar a cada
candidat, durant el procediment, la justificació de les declaracions fetes a l’interior del DEUC
El DEUC s’haurà de presentar al poder adjudicador en format paper. Es pot facilitar en l’idioma de
l’Estat d'origen del candidat.
En el cas que la proposició de licitació consti de diversos operadors econòmics (consorci,
subcontractació,...), s’haurà de presentar un exemplar del DEUC per cada operador.
Després de l’anàlisi de la totalitat de les propostes, el poder adjudicador demanarà al candidat
preseleccionat per l’atribució del present contracte, els justificants i originals de les declaracions
fetes a l’interior del DEUC.
Aquest document ha d'estar datat i signat.
Documents de concurs:
La informació relativa a la situació jurídica de l’empresa tal com preveu l’article 48 del Decret núm. 2016-360
del 25 de març de 2016:
 Carta de presentació de candidatura - habilitació del mandatari per part dels seus contractants en
cas de candidatura conjunta;
 Declaració jurada de no estar incurs en algun motiu d’exclusió per licitar, i, concretament, de
conformitat amb els articles L. 5212-1 a L. 5212-11 del Codi del treball relatiu a la contractació de
treballadors amb discapacitat;
 Habilitació específica o prova que demostri pertinença a una organització específica que permeti
dur a terme l’activitat o servei en el país d’origen del candidat;
 Informació sobre el respecte de l’obligació de contractar prevista en els articles L. 5212-1 a L.
5212-11 del Codi del Treball.
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Informació relativa a la solvència econòmica i financera de l’empresa tal com preveu l’article 44 del Decret
núm. 2016-360 del 25 de març de 2016:
 Declaració sobre el volum de negocis global, si escau, o volum de negoci relatiu als serveis objecte
del contracte, que abracin com a màxim els tres últims exercicis disponibles en funció de la data de
creació de l’empresa o de l’inici de l’activitat de l’operador econòmic, sempre que aquesta
informació sobre el volum de negoci estigui disponible;
 Document per demostrar la credibilitat financera del candidat (Declaració apropiada de bancs) o, si
és el cas, justificant d’assegurança de riscos professionals.
Referències professionals i capacitat tècnica de l’empresa tal com preveu l’article 44 del Decret núm. 2016360 del 25 de març de 2016:
 Declaració que indiqui els efectius anuals que ha tingut de mitjana el candidat i la responsabilitat
del personal directiu durant els tres últims anys;
 Llista dels principals projectes executats al llarg dels tres últims anys, indicant-ne l’import, la data i
el destinatari, públic o privat. Les prestacions de serveis s’han d’acreditar amb certificats del
destinatari dels serveis o, en cas que no n’hi hagi, mitjançant declaració de l’operador econòmic;
 Indicació dels diplomes d’estudis i títols professionals de l’operador econòmic i/o del personal
directiu de l’empresa, i especialment dels responsables de la prestació de serveis o de la direcció
de projectes de la mateixa tipologia que el contracte.
Per justificar la capacitat professional, tècnica i financera dels altres operadors econòmics amb qui presenta
candidatura, el candidat ha de presentar els mateixos documents relatius a aquest operador econòmic que
els que el poder adjudicador li exigeix a ell. Així mateix, per justificar que disposa de les capacitats d’aquest
operador econòmic per a l’execució de les prestacions, el candidat ha de formalitzar un contracte per escrit
amb l’operador econòmic.
Documents de l'oferta:
Un projecte de contracte que inclou:
 L'acte de compromís (“Acte d’Engagement - A.E”) i els seus annexos: a emplenar pels
representants qualificats de les empreses que tenen previst assumir la titularitat del contracte, que
s'ha de datar i signar;
 El detall dels preus (“Cadre des Prix”) que s'ha de completar íntegrament, i datar i signar a totes les
pàgines.;
 Una memòria tècnica que inclogui (20 pàgines màxim), almenys:
- El títol exacte del projecte: "ECTAdapt «Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català
Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic» (projecte EFA011/15 ECTAdapt)" i el
logotip adjunt a aquest contracte (annex1 );
- La demostració que s'han tingut en compte les expectatives i condicions establertes en els
paràgrafs precedents, i en particular les metodologies proposades per a les reunions d’actors de
l'EEDD, per a la creació d'activitats i eines pedagògiques i per l’experimentació d’aquestes
(apartat 5); detallant les tècniques i mètodes que els candidats ja han experimentat (referències) i
aquelles que pretenen implementar en cada etapa de la intervenció;
- Un calendari provisional de planificació que detalla el calendari específic i la durada prevista
per a cadascuna de les diferents etapes (que es detallen en el § 5), com també diverses reunions
programades (COPIL, reunions d'actors...); i respectant els terminis de realització màxims
imposats;
- Els mitjans humans mobilitzats per a la realització de aquesta prestació i de les seves
diferents etapes, incloent-hi els CV i referències;
- El conjunt de mitjans materials i equipaments destinats a la realització de aquesta prestació;
- Una llista de referències i materials visuals amb exemples de serveis similars prestats pels
candidats.
La proposta s’ha de presentar dins d’un sobre que contingui tota la documentació relativa a la candidatura i a
l’oferta.
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4.2/ Variants
No s’autoritza cap variant.

Article 5: Selecció de les candidatures i avaluació de les ofertes
La selecció de candidatures i valoració de les ofertes es fa el en marc del respecte dels principis fonamentals
de la contractació pública.
Els criteris de selecció de les candidatures són:
Garanties i capacitat tècnica i financera
Capacitat professional
Els criteris en la valoració de les ofertes es ponderen de la manera següent:
Criteris
1- Valor tècnic establert a partir de la memòria tècnica
2-Preu de les prestacions valorat en funció del document base "Cadre des Prix"

Ponderació
70 %
30 %

Es recorda al concursant la importància del contingut de la memòria tècnica. La puntuació, pel que fa al valor
tècnic, es basa íntegrament en l’anàlisi d’aquesta memòria.
Cada criteri es puntua en una escala del 0 al 10 (en què 10 és la màxima puntuació). Les puntuacions
obtingudes es ponderen seguidament segons els percentatges proporcionals al pes que tingui cada criteri tal
com s’ha descrit més amunt. La classificació general de les ofertes s’obté amb les sumes de les puntuacions
ponderades obtingudes pel conjunt de criteris. El candidat escollit és el que aconsegueix la millor puntuació.
Amb relació al preu global, en cas que es detectin errors estrictament materials (de multiplicació, suma o
descompte) en l’oferta del candidat, es demanarà a l’empresa que rectifiqui l’oferta; si s’hi nega, se’n
descartarà l’oferta per considerar-la no coherent.
Amb relació al preu unitari, en cas que es detectin errors estrictament materials (de multiplicació, suma o
descompte) en les indicacions de la llista de preus unitaris i l'estimació quantitativa detallada, la llista de
preus prevaldrà i es corregirà l'import de l'estimació quantitativa detallada. Es demanarà a l'empresa que
confirmi l'oferta un cop rectificada; si s’hi nega, se’n descartarà l’oferta per considerar-la no coherent.
Es recorda als candidats que aquest concurs no pot ser objecte de cap negociació. Tanmateix, sempre que
l’oferta en qüestió no sigui anormalment baixa, es pot requerir el candidat que regularitzi l’oferta que s’hagi
presentat incompleta o sense tenir en compte la legislació vigent.
El/s candidat/s seleccionats han de presentar els certificats que preveu l’article 51 del Decret núm. 2016-360
del 25 de març de 2016. El termini que el poder adjudicador concedeix per entregar aquests documents no
pot ser superior als 10 dies.

Article 6: Condicions d'enviament o entrega dels sobres
6.1/ Presentació de documentació en paper
Els candidats han de trametre l’oferta en un sobre tancat sobre el qual hi constarà:
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Oferta per a:
ANIMATION DE RENCONTRES D’ACTEURS TRANSFRONTALIERS ET RÉALISATION D’OUTILS ET
D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE COOPÉRATION « ECTAdapt » :
«Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets attendus du changement
climatique» (projet EFA011/15 ECTAdapt)
NE PAS OUVRIR
En un únic sobre cal incloure tota la documentació indicada en aquest document i, en cas que s'enviï per
correu postal, ha d’arribar al destí abans de la data i l’hora límits de recepció d’ofertes que s’indica en la
pàgina de guarda d’aquest document i enviar-se a l’adreça següent:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA TERRITOIRES ET MOBILITÉS
Mission Départementale Développement Durable
24, quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex
Les ofertes lliurades en mà amb justificant d'entrega o enviades dins un sobre amb el comprovant de
la firma del destinatari s'han d'enviar a l'adreça següent:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Générale Adjointe Territoires et Mobilités
Accueil de la DGA – Territoires et Mobilités
1er étage du bâtiment
32 rue Maréchal Foch
66 000 PERPIGNAN
Horari d'oficina: 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Es denegarà l’admissió dels sobres lliurats en moment posterior a la data i hora indicades i dels sobres que
no estiguin tancats.
Atenció: la data límit per a la presentació de les ofertes és el 20/10/2017 a les 17 h, aquesta és la data
de recepció de les candidatures per part del Département des Pyrénées-Orientales i no la data d'enviament de candidatures. Per tant, els candidats han de tenir en compte els retards postals.

6.2/ Presentació electrònica de documentació
En aquest concurs no s’autoritza la tramesa electrònica.

Article 7: Informació complementària
7.1/ Sol·licitud d'informació
Per obtenir tota la informació complementària que puguin necessitar per preparar la documentació, els
candidats han de fer arribar una sol·licitud per escrit, com a màxim 8 dies abans de la data límit de lliurament
de les ofertes, a l’adreça següent:
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Informació administrativa:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA Territoires et Mobilités
Mission Départementale Développement Durable
24 quai Sadi Carnot - B.P. 906
66906 PERPIGNAN CEDEX
Madame la responsable de la mission
Núm. de fax: 04 68 85 82 39
Adreça electrònica: det@cd66.fr

Informació tècnica:
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA Territoires et Mobilités
Mission Départementale Développement Durable
24 quai Sadi Carnot - B.P. 906
66906 PERPIGNAN CEDEX
Madame la responsable de la mission
Núm. de fax: 04 68 85 82 39
Adreça electrònica: det@cd66.fr

També poden fer arribar la sol·licitud des del perfil de contractant del poder adjudicador, a l’adreça URL
següent: https://marches.cg66.fr
Es respondrà a totes les empreses que hagin recollit el dossier o se l’hagin baixat amb identificació prèvia
com a màxim 6 dies abans de la data límit de recepció de les ofertes.

7.2/ Documents complementaris
No escau.

7.3/ Visites als llocs i/o consultes in situ
No escau.

Article 8: Clàusules complementàries
Es demana al candidat que indiqui clarament en els documents que envia (carta de presentació de
candidatura i l'acta de compromís) una adreça electrònica, com a mínim, a la qual el poder adjudicador pugui
fer la comunicació oficial de la informació relativa al concurs. Amb aquesta finalitat, el candidat haurà de
comprovar que el seu correu electrònic funciona correctament i acceptar l'enviament d'un justificant de
recepció dels correus. S'informa al candidat que el poder adjudicador pot fer servir la o les adreces
electròniques indicades per transmetre-li informació i notificacions oficials relatives al procediment
d'adjudicació, en lloc de per correu postal, de conformitat amb la legislació vigent.
D’acord amb la resolució del Consell d’Estat del 4 d’abril de 2014, del DEPARTAMENT DE TARN I
GARONNE, es fa avinent als candidats i tercers que, en cas que resultin adjudicataris del contracte que és
objecte d'aquestes bases, l’adjudicació es farà pública en forma d’anunci d’adjudicació en els mateixos
mitjans de difusió que s’han fet servir per donar a conèixer el concurs públic i que, especialment,
l’adjudicació es donarà a conèixer per Internet en el perfil del contractant, https://marches.cg66.fr, i al lloc
web www.ledepartement66.frde manera que tant els candidats com terceres persones puguin accedir
fàcilment i directament a la informació.
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