Guia per a complimentar el DEUC (Document Europeu Únic de Contractació)
Per tal de complimentar el formulari DEUC, les empreses licitadores ho poden fer emplenant el
formulari que es pot descarregar, en format pdf de l’eina del Sobre Digital accessible a la
corresponent licitació en el Perfil del contractant.

Apareixerà el formulari DEUC que ha d'omplir. El formulari DEUC està dividit en sis parts les
quals, al seu torn, estan dividides en seccions:
Part I. Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador o l'entitat
adjudicadora.
Part II. Informació sobre l'operador econòmic (empresa licitadora o candidata).
Secció A: Informació sobre l'operador econòmic.
Secció B: Informació sobre els representants de l'operador econòmic.
Secció C: Informació sobre el recurs a la capacitat d'altres entitats.
Secció D: Informació relativa als subcontractistes en la capacitat no es basi l'operador econòmic.
Part III. Criteris d'exclusió:
Secció A: Motius referits a condemnes penals.
Secció B: Motius referits a el pagament d'impost o de cotitzacions a la Seguretat Social.
Secció C: Motius referits a la insolvència, els conflictes d’interessos o la manca professional.
Secció D: Altres motius d'exclusió que poden estar previstos en la legislació nacional de l'Estat
membre del poder adjudicadora o l'entitat adjudicadora.
Part IV. Criteris de selecció:
Secció : Indicació global relativa a tots els criteris de selecció.
Secció A: Idoneïtat
Secció B: Solvència econòmica i financera.
Secció C: Capacitat tècnica i professional.
Secció D: Sistemes d'assegurament de la qualitat i normes de gestió mediambiental.
Part V. Reducció de el nombre de candidats qualificats.
Part VI. Declaracions finals.

Part I: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I EL PODER
ADJUDICADOR O L'ENTITAT ADJUDICADORA.
Aquesta part li apareixerà ja complimentat. Per tant, vostè no ha d’omplir res.

Part II: INFORMACIÓ SOBRE L'OPERADOR ECONÒMIC.
Ha d'omplir en tot cas les seccions A (dades sobre l'empresa) i B (Dades sobre el representant
de l'empresa en la licitació). La secció C només s'ha d'emplenar en el cas que vostè recorri a la
solvència i / o mitjans d'altres entitats per complir amb els requisits de solvència exigits en el plec

de clàusules administratives particulars; i la secció D, quan tingui previst subcontractar part de la
prestació.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de
subcontractar.

Part III: MOTIUS D'EXCLUSIÓ.
Ha de respondre amb un "sí" o un "no" a les preguntes formulades en cada un dels motius
d'exclusió i, si escau, si aquesta informació es conté en format electrònic. En cas afirmatiu, cal
indicar la URL i el codi per accedir a aquesta informació.

Part IV: CRITERIS DE SELECCIÓ
Pel que fa a l’apartat del DEUC relatiu als criteris de selecció (part IV), els licitadors es limitaran
a omplir la secció a) de la part IV (“indicació global relativa a tots els criteris de selecció”), ometent
qualsevol altra secció de la part IV, tal i com s’indica en el DEUC.
El licitador ha de consignar si compleix o no tots els requisits de selecció requerits, és a dir, no
ha de complimentar els apartats A, B, C i D.
En el cas que s’opti per complimentar, l’òrgan de contractació no prendrà en consideració la
informació esmentada, que posteriorment es demanarà i es comprovarà únicament del licitador
proposat com a adjudicatari.

Part V: REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE CANDIDATS QUALIFICATS.
Només ha d'omplir aquesta part V en el cas que el procediment d'adjudicació sigui el procediment
restringit o el procediment de licitació amb negociació.

Part VI: DECLARACIONS FINALS.
Només s’ha d’omplir les tres caselles finals, especificant òrgan de contractació, documents als
quals s’autoritza a tenir accés i procediment de contractació que es licita.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
S’ha d’emplenar tots els camps del formulari d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars de la licitació i signar el document per tal d’adjuntar-lo al Sobre que pertoqui.

