DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL
A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER
PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)

ANNEX NÚM. 1
DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electr
onica/DEUC-cat.pdf
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL
A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER
PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)

ANNEX NÚM. 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que l’empresa que representa no es troba en situació d’insolvència actual o imminent.

2.-

Que l’empresa que representa no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de
creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter
judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència.

3.-

Que l’empresa que representa no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té
constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud
sigui imminent.

4.-

Que l’empresa que representa no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació d’inici
de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
tractament i portabilitat dirigint-se a vimed@vimed.net i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACORD AMB L’ARTICLE 71 DE LA LCSP
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar previstes en l’article 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP).

2.-

Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb
la Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans ni amb la SPM
VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a
aquest impost.

3.-

Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació, comporta l’acceptació
incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació,
tant pel que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel
que fa al projecte annexos i resta de documentació que reverteix caràcter contractual;
comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executarlo en les condicions establertes.

4.-

Que el licitador designa com a correu electrònic en el qual se li efectuaran totes les
notificacions
relacionades
con
el
present
procediment
el
següent:
.................................................

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)Signatura
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En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
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ANNEX NÚM. 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE
INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI)
I DE CAPACITAT PER CONTRACTAR.
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines són vigents i
quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents).

2.-

Que els òrgans de govern i administració de l’empresa .......................................... no
formen part de les persones indicades a la llei 5/2006, de 10 d’abril, de Regulació dels
Conflictes d’Interessos del Membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració
General de l’Estat.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per
contractar amb la SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.,

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
tractament i portabilitat dirigint-se a vimed@vimed.net i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 5
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu l’apartat 10.1.4 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars del procediment obert a dalt esmentat, el licitador es COMPROMET a incorporar i
posar a disposició de l’Obra quan ho requereixi la Direcció d’obra, el Responsable del
Contracte o la SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., els següents equips tècnics (
equip mínim els licitadors poden ampliar-ho ):

nom

(*)

(*)

CÀRREC

DEDICACIÓ
MÍNIMA

Delegat d’obra

20%

Cap d’Obra

50 %

Encarregat d’Obra

100 %

Topògraf

Segons
necessitats

TITULACIÓ

ECCP, ETOP, Arquitecte,
Aparellador o titulació
acadèmica i professional
idònia
ECCP, ETOP, Arquitecte,
Aparellador o titulació
acadèmica i professional
idònia
Especialitzat en obres de
clavegueram-urbanització
Topògraf

EXPERIÈNCIA
MÍNIMA
EN OBRES
SIMILARS

10 anys

10 anys

10 anys
5 anys

Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topògraf, els licitadors podran proposar la dedicació en % que considerin
adient per a l’execució de les referides obres i que haurà de complir-se com a dedicació mínima durant tot el termini
d’execució de l’obra, i que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra ho requereix.
Caldrà adjuntar curriculums de cadascun dels integrants de l’equip tècnic ofertat

Que, d’acord amb el que preveu l’apartat 10.1.4 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars del procediment obert a dalt esmentat, el licitador es COMPROMET a mantenir
l’equip tècnic ofertat.
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I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell )
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
tractament i portabilitat dirigint-se a vimed@vimed.net i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 6
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu l’apartat 10.1.5 del Plec de Clàusules administratives del
procediment obert a dalt esmentat el licitador es COMPROMET a incorporar i posar a
disposició de l’Obra quan ho requereixi la Direcció d’obra el Responsable del Contracte o la
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L., els següents equips personals i mitjans humans
que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres de referència en el termini
acordat.
A continuació es relaciona l’equip personal i tècnic que el licitador es compromet a posar a
disposició de l’obra, i que considera adequats per al normal desenvolupament i acabament
de les obres en les condicions i terminis ofertats:
EQUIP PERSONAL
NUMERO I CATEGORIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

Que, d’acord amb el que preveu als apartats 10.1.5 i 25 del Plec de Clàusules
administratives del procediment obert a dalt esmentat el licitador DECLARA que en cas de
resultar adjudicatari te previst subcontractar les següents unitats, capítols o parts a les
següents empreses/perfils professionals i pels següents imports en referència al pressupost
de projecte :
CAPÍTOL O PART D’OBRA A
SUBCONTRACTAR

NOM O PERFIL
PROFESSIONAL EMPRESA
SUBCONTRACTISTA

IMPORT O % DE LA
SUBCONTRACTACIÓ
EN RELACIÓ A
PRESSUPOPST DE
PROJECTE

DEUC

(*)

(*)

Caldrà adjuntar DEUC amb la informació de les empreses que es proposa subcontractar.
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I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell )
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
tractament i portabilitat dirigint-se a vimed@vimed.net i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 7
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu l’apartat 10.1.6 del Plec de Clàusules administratives del
procediment obert a dalt esmentat, el licitador es COMPROMET a incorporar i posar a
disposició de l’Obra quan ho requereixi la Direcció d’obra el Responsable del Contracte o la
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.; la Maquinària, els Mitjans Auxiliars i equips de
seguretat que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres de referència en el
termini acordat.
A continuació es relacionen els principals equips de maquinària, mitjans auxiliars i equips de
seguretat que el licitador es compromet a posar a disposició de l’obra, i que considera
adequats per al normal desenvolupament i acabament de les obres en les condicions i
terminis ofertats:
DESCRIPCIÓ
MAQUINÀRIA
MITJANS AUXILIARS
EQUIPS DE SEGURETAT

PROPI / SUBCONTRACTAT

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell )
Signatura

DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)
Pàg. 10 de 15

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL
A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER
PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del
tractament i portabilitat dirigint-se a vimed@vimed.net i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de
protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)
Pàg. 11 de 15

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES
CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL
A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER
PABLO PICASSO (TRAMS 1 I 2)

ANNEX NÚM. 8
COMPLIMENT MESURES SOCIALS
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans.
DECLARA RESPONSABLEMENT
La seva empresa té menys de 50 treballadors
La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i:
-

Aporta documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret
364/2005, de 8 d’abril.
La seva empresa té més de 250 treballadors i:

-

-

Aporta documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció
d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret
364/2005, de 8 d’abril.
Aporta una pla d’igualtat.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans.; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
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ANNEX NÚM. 9
PROPOSTA ECONÒMICA I AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador),
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al
carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans; signa la present
proposta, i es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb
estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de (expresseu
clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual es compromet el
proponent a l'execució de les obres ) ................................ , més la quantitat de ... (valor de
l'IVA) ..., en cas que sigui procedent; el que representa una baixa del .. % sobre el
pressupost de licitació i amb un termini d’execució de ........................


Total valor obra: .............................................. Euros (IVA exclòs).
(El preu ofertat no podrà superar l’import de licitació 170.296,62.-€ exclòs IVA)
Import de l’IVA .................................. Euros
Percentatge de baixa ofertat a l’execució de les referides obres: ............. %



Termini de validesa de l’oferta: .................................... (Mínim 6 mesos)

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA, S.L., a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’execució de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de
Viladecans; signo la present proposta.
A ………… de ……………….. de …………
( Segell )
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre
constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer
les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides
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ANNEX NÚM. 10
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de
..............., Sr. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i
que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de
l'empresa ......................., en interès i benefici de “ SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA,
S.L. “, i fins la suma de ............ euros ( 5% de l'import del Contracte), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació de les obres contingudes al Projecte
de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i
al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans, fins el finiment del
termini de garantia.
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la
companyia ........................ fins a la liquidació per “ SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA,
S.L. “, de les obres abans esmentades, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a
màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de
la xifra fiançada de ( 5% de l'import del Contracte) euros s'expressi en el requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al
lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en
què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació
per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NÚM. 11
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA DEFINITIVA
(intervingut per Notari)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili a ......................................., carrer .......................................................................,
i
CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo
en aquest acte, segons resulta de .......................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepte
de
prenedor
de
l’assegurança,
enfront
de
............................................................................ en endavant l’assegurat, fins a l’import de
................. € ( 5% del pressupost del contracte)..............., a efectes de garantir l’exacte
Contracte d'adjudicació de les obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la
xarxa de clavegueram municipal a l’avinguda generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso
(trams 1 i 2), al terme municipal de Viladecans, fins el finiment del termini de garantia, fins el
finiment del termini de garantia.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
l’Ajuntament de Viladecans i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels
vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de
la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del període de
garantia concretat en el plec de clàusules administratives particulars i o en el contracte que
es formalitzi al respecte
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............
Signatura:
Assegurador
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