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Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales
nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i
d’equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació
de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris
(lot 2), i de la substitució dels equipaments autònoms
de climatització del Parlament que utilitzen gas
refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient: 620-00008/11

I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Contingut del plec i objecte del contracte
1. Aquest plec conté les determinacions jurídiques i administratives que han de
regir la contractació indicada en l'encapçalament.
2. L’objecte del contracte és la prestació del subministrament i la instal·lació
dels equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del
Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la
substitució d’equipaments autònoms de climatització del Parlament que utilitzen
gas refrigerant R-22 (lot 3).
3. L'objecte del contracte, d'acord amb l'article 9 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14
de novembre (TRLCSP), determina que s'insereixi dins el tipus contractual
«Contracte de subministrament», tot i que el lot 2 té naturalesa mixta, perquè
té una part d’obres i una part de subministrament.
Clàusula 2. Divisió en lots
La contractació es divideix en els lots següents:
Lot 1: Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya.
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Lot 2: Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a la
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.
Lot 3: Substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22.
Clàusula 3. Durada del contracte
1. Cadascun dels diferents lots té un inici d’execució i una durada màxima
prevista pròpia i independent de la resta de lots.
2. En el cas del lot 1, la durada de l’execució dels treballs és de deu setmanes.
Per a dur a terme el subministrament, la instal·lació, la posada a punt i la
legalització dels equips, només es pot utilitzar el període sense activitat
parlamentària que hi ha entre legislatures. Aquesta data no té una previsió
concreta, tot i que es pot produir a les acaballes de l’any 2017 o durant el
transcurs del 2018. Un cop iniciat el període entre legislatures, es disposarà
únicament de dos mesos fins que hi hagi unes noves eleccions i s’iniciï una nova
legislatura. Aquests terminis tan ajustats comporten les situacions següents:
– S’han d’iniciar les tasques de desconnexió i desmantellament just en el
moment en què finalitzi l’actual legislatura.
– Paral·lelament a la posada a punt, s’haurà de tramitar l’expedient de
legalització de la nova instal·lació.
– És imprescindible doblar els equips de treball per a permetre de treballar
simultàniament a les dues ales.
– S’ha de conjugar l’encavallament de diferents fases d’execució i la
necessitat d’uns rendiments de treball adequats per a assolir els terminis
establerts.
– La durada d’aquestes feines s’ha previst amb un horari de treball de
dilluns a dissabte, de 8 h a 20 h.
– S’haurà de definir un pla de treball coherent, que serà avaluat i haurà de
concretar les diferents fases, els recursos que s’hi preveuen, els
equipaments i elements auxiliars necessaris, entre altres aspectes.
3. En el cas del lot 2, es preveu que se subministrin i s’instal·lin els equips de
climatització, amb l’execució de la partida d’obres corresponent, durant el mes
de desembre del 2017, ja que és una època de baixa activitat parlamentària o
de vacances. La durada d’aquestes feines es preveu en tres setmanes, treballant
de dilluns a dissabte, de 8 h a 20 h.
4. En el cas del lot 3, el subministrament i la instal·lació dels equips individuals
de les diferents fases es preveu executar a mode de pla director entre els anys
2017 i 2018. A mesura que no es trobin recanvis, que augmenti el cost del
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manteniment preventiu, que l’ús dels espais ho requereixi, etcètera, s’hauran
d’anar substituint els equips. Es preveu que se subministrin i s’instal·lin els
diferents equips de climatització per fases. Aquestes fases es corresponen amb
els diferents espais que s’han de climatitzar amb els nous equipaments:
- Climatització del Servei Mèdic.
- Climatització dels espais tècnics de comunicacions de la planta noble.
- Climatització de l’espai tècnic de realització audiovisual de la planta
golfes.
- Climatització i ventilació de la Sala Conjunta.
- Climatització i ventilació de les sales 5 i 7.
- Despatxos del Govern i Sala 9.
Les prioritats per a decidir l’ordre i l’inici de les fases vindran determinades pel
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat. Una vegada
adjudicat aquest lot, es determinarà un calendari pactat amb l’empresa
adjudicatària per a definir les prioritats d’actuació i l’inici de cadascuna de les
fases.
La durada prevista per a cada fase, treballant de dilluns a dissabte de 8 h a 20
h, és la següent:

Espai que s’ha de climatitzar

Durada màxima prevista

Climatització del Servei Mèdic

1 setmana

Climatització
dels
espais
tècnics
comunicacions de la planta noble

de

1 setmana

Climatització de l’espai tècnic de realització
audiovisual de la planta golfes

1 setmana

Climatització i ventilació de la Sala Conjunta

1 mes

Climatització i ventilació de les sales 5 i 7

1 mes

Despatxos del Govern i Sala 9

2 setmanes

La durada d’aquestes feines anirà en funció de cadascuna de les fases previstes,
treballant de dilluns a dissabte, de 8 h a 20 h.

8│68

Clàusula 4. Contracte subjecte a regulació harmonitzada
1. Atès el valor estimat del contracte, aquest resta subjecte a regulació
harmonitzada.
2. Els codis CPV i CPA aplicables als tres lots del contracte són els següents:
«Equips de refrigeració i ventilació» (codi núm. 42500000-1) i «Treballs
d’instal·lació de calefacció i aire condicionat» (codi 43.22.12).
Clàusula 5. Règim jurídic del contracte
1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel que estableixen aquest
plec i el plec de prescripcions tècniques, que determinen les condicions i les
característiques tècniques que ha de complir el subministrament. Tots aquests
documents es consideren part integrant del contracte.
2. Ambdues parts resten sotmeses expressament a la normativa següent:
a) La Directiva 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública, especialment els preceptes que són aplicables directament a partir del
18 d'abril de 2016.
b) El Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, del 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.
c) El Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb les modificacions
posteriors corresponents que siguin aplicables.
d) El Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació.
e) El Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic
(RDLCSP).
f) El Reial decret 300/2011, del 4 de març, pel qual es modifica el Reial decret
817/2009, del 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei de l'Estat
30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic i s'habilita el titular
del Ministeri d'Economia i Hisenda per a modificar-ne els annexos.
g) El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d'octubre, en tot allò que
no s'oposi al text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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h) El Reial decret 773/2015, del 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre (RGLCAP).
i) El Decret 107/2005, del 31 de maig, de creació del Registre electrònic
d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.
j) L'Acord de la Mesa del Parlament, del 23 de febrer de 2016, relatiu al Tribunal
de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.
k) La Llei de l'Estat 25/2013, del 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
l) La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
m) La Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
n) La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, especialment els articles 35, 37 i 38,
que estableixen el règim jurídic de la declaració responsable.
o) La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
p) La Llei de l'Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
i les disposicions que la despleguin o la complementin.
q) El Reial decret 842/2002, del 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
r) El Reial decret 314/2006, del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic
d’edificació.
s) El Reial decret 1027/2007, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
t) La resta de la normativa tècnica específica que es detalla per a cadascun dels
lots.
u) Amb caràcter supletori, també són aplicables la resta de normes de dret
administratiu, especialment les reguladores del procediment sancionador, i, en
darrer terme, les de dret privat, d’acord amb el que estableix l’article 19.2 del
TRLCSP.
3. El desconeixement de qualsevol dels termes del contracte, del contingut dels
documents annexos que el completen o de les instruccions, els plecs i altres
documents contractuals de tota mena que puguin ésser aplicables en l'execució
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de l'objecte del contracte no eximeix la part adjudicatària de l'obligació de
complir-los.
Clàusula 6. Recursos
1. Aquest contracte de subministrament se sotmet al règim d'invalidesa del
TRLCSP establert per als contractes sotmesos a regulació harmonitzada.
2. Aquest contracte pot ésser objecte de qüestió de nul·litat contractual en els
supòsits que estableix l’article 37 del TRLCSP.
3. Es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs especial contra els actes
enumerats en l’article 40.2 del TRLCSP, llevat que es decideixi interposar
directament un recurs contenciós administratiu. En aquest darrer cas, i de
conformitat amb el que estableix l’article 40.5 del TRLCSP, la interposició del
recurs especial exclou la interposició dels recursos ordinaris.
4. L’òrgan competent per a conèixer de les qüestions de nul·litat i els recursos
especials és el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.
5. Contra els acords no inclosos en els apartats 2 i 3, que exhaureixen la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el
mateix òrgan de contractació en el termini d’un mes, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, d’acord amb
l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, modificada per la Llei de l’Estat 34/2010,
del 5 d’agost. Els terminis per a interposar els recursos comencen a comptar a
partir de l’endemà del dia en què es notifiqui l’acord. No es pot interposar un
recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament el recurs
de reposició que eventualment s’interposi, o fins que no se n’hagi produït la
desestimació presumpta.

II. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES
Clàusula 7. Valor estimat del contracte, pressupost màxim de
licitació i preu del contracte
1. El valor estimat del contracte és d’1.390.150 euros (sense incloure-hi l’IVA),
d'acord amb el que estableix l'article 88 del TRLCSP.
2. El pressupost màxim de licitació resta fixat en 1.390.150 euros amb
291.931,50 euros corresponents al 21 % d'IVA. Per tant, el pressupost total
11│68

amb IVA inclòs és d’1.682.081,50 euros corresponent als diferents
subministraments i la instal·lació d’equips de climatització i ventilació.
3. Atès que la contractació es divideix en tres lots, l’import de cada lot té la
consideració d’import màxim:
Imports màxims per als diferents
lots

Lot

Import sense IVA Import amb IVA
Lot 1: Subministrament i instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de
les ales nord i sud del Parlament de Catalunya

1.250.000 €

1.512.500 €

Lot
2:
Subministrament
i
instal·lació
d’equipaments per a donar continuïtat a la
instal·lació de climatització de la Direcció
d’Estudis Parlamentaris

88.900 €

107.569 €

Lot 3: Substitució dels equipaments autònoms
de climatització del Parlament que utilitzen
gas refrigerant R-22

51.250 €

62.012,50 €

1.390.150 €

1.682.081,50 €

Valor total

Clàusula 8. Condicions econòmiques del contracte
1. El pressupost màxim de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes
que l'adjudicatari ha d'assumir per a l’execució correcta del contracte, el qual
no inclou l'import dels impostos ni les càrregues fiscals corresponents,
especialment l'IVA, que s'han d'especificar en la proposta com a partida
independent, d'acord amb el que estableix l'article 87.2 del TRLCSP.
El pressupost inclou especialment l’assegurança de responsabilitat civil que està
obligat a subscriure l’adjudicatari, d’acord amb aquest plec i el plec de
prescripcions tècniques.
2. A més de les despeses a què fa referència l'apartat 1, són a càrrec de
l’adjudicatari les despeses que es puguin derivar dels assaigs o les proves
necessaris per a comprovar l’adequació del subministrament a les necessitats i
les expectatives del Parlament que estableix el plec de prescripcions tècniques.
3. Els licitadors han d’especificar en llurs propostes el preu pel qual es
comprometen a dur a terme el subministrament en el cas que els sigui adjudicat
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el contracte, d’acord amb les especificacions de l’article 87.1 del TRLCSP i de
conformitat amb el model de l’annex 2 d’aquest plec.
4. En cap cas no pot ésser objecte d'un càrrec a part ni es pot exigir al Parlament
cap quantitat que no sigui la contraprestació inclosa en la proposta presentada
en aquesta licitació.
5. Els preus del contracte no poden ésser objecte de revisió ni d'actualització de
l'índex de preus de consum (IPC).
Clàusula 9. Existència de crèdit
1. Tots els tràmits reglamentaris per a assegurar l'existència de crèdit per al
pagament de l'objecte del contracte han estat acomplerts.
2. Atès que, depenent del moment en què es produeixi la finalització de la
legislatura, part de la despesa s’imputarà en l’exercici del 2018, aquesta
despesa resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit pressupostari.
Clàusula 10. Abonament del preu i factures electròniques
1. L’adjudicatari, sempre que prèviament el Parlament hagi emès la
corresponent acta de recepció formal del subministrament i dels treballs en què
consti que aquests s'han rebut a plena satisfacció seva, ha de presentar, en el
cas dels lots 1 i 2, la factura dels treballs efectivament acomplerts objecte del
contracte, en què ha d’indicar que el Parlament de Catalunya és el destinatari
de la prestació del subministrament, i té dret a percebre'n el preu dins el termini
de pagament que estableix l'article 216 del TRLCSP,. Les factures han d'estar
prèviament conformades pel responsable de la supervisió del contracte, en els
termes i les condicions definits en el plec de prescripcions tècniques.
2. L'adjudicatari ha de lliurar les factures pels subministraments i treballs duts
a terme i conformats pel responsable de l'execució del contracte dins el termini
de trenta dies a comptar de la data de recepció. Pel que fa al lot 3, pot fer
certificacions parcials, ja que els subministraments i les instal·lacions del
diferents equips de climatització s’aniran instal·lant per fases sobre la base
d’una programació flexible durant els anys 2017 i 2018.
3. En compliment de la Llei de l'Estat 25/2013, del 27 de desembre, d'impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, el lliurament de les factures s'ha de fer en format electrònic per mitjà
del portal e.FACT, que és el punt general d'entrada de les factures als efectes
d'aquesta llei.
4. En la factura ha de constar que el destinatari és el Parlament de Catalunya i
s'ha de fer seguint les instruccions del Manual d'usuari de la bústia de lliurament
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de
factures
electròniques
del
Parlament
(http://www.parlament.cat/web/serveis/factura/index.html).

de

Catalunya

5. El format de factura electrònica és el format Facturae, que es descriu
mitjançant un esquema de definició XSD XML a www.facturae.es. El format de
signatura electrònica és el de signatura electrònica avançada en XML i s'ajusta
a l'especificació XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) ETSI TS 101 903.
6. Als efectes del que estableix la disposició addicional trenta-tresena del
TRLCSP, l'òrgan en matèria de comptabilitat pública encarregat de pagar les
factures és el Departament d'Oïdoria de Comptes i Tresoreria.
7. No es pot facturar cap desplaçament per la realització dels treballs objecte
d'aquest contracte ni cap prestació de servei o mà d'obra addicionals als definits
en el plec de prescripcions tècniques.

III. PUBLICITAT, INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
Clàusula 11. Publicitat de la licitació
1. La licitació es publica en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
2. La licitació, els plecs i els altres actes de l’expedient es publiquen en el perfil
de
contractant
del
Parlament
de
Catalunya
(www.parlament.cat/contractacions). En el perfil de contractant s’hi deixa
constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i l’hora de publicació
de la informació publicada.
Clàusula 12. Informació de la contractació
1. Per a obtenir qualsevol informació amb relació a aquest procediment de
licitació, es pot contactar amb el Departament d’Infraestructures, Equipaments
i Seguretat o bé amb l’Oficina de Contractació del Parlament pels mitjans
següents: per escrit, per telèfon o per correu electrònic. No es faran visites
personalitzades ni presencials de manera individual.
Les adreces electròniques i els telèfons de contacte són els següents:
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
masala@parlament.cat (937 063 045)
Oficina de Contractació del Parlament
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contractaciopublica@parlament.cat (937 063 034)
2. A fi de resoldre qualsevol dubte sobre els aspectes tècnics dels treballs
objecte de licitació, poder conèixer les característiques i l'estat de les
instal·lacions del Parlament de Catalunya i comprovar la idoneïtat per a complir
totes les exigències que figuren en el plec de clàusules administratives i en el
de prescripcions tècniques, es recomana, en el cas dels lots 2 i 3, que les
empreses interessades que compleixin els requisits per a poder presentar una
oferta visitin les instal·lacions del Palau del Parlament. En el cas del lot 1, la
visita és obligatòria. Prèviament, caldrà que ho demanin per telèfon o per correu
electrònic al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat. En el
perfil de contractant s’anunciaran els dies de les visites. La primera visita està
programada per al dia 4 de setembre, a les 11 hores, al Palau del Parlament.
Clàusula 13. Utilització de mitjans electrònics en les comunicacions
D’acord amb el que estableixen la disposició addicional quinzena i setzena del
TRLCSP, el Decret 96/2004, del 20 de gener, pel qual es regula la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració
de la Generalitat, i el Decret 56/2009, del 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans
electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de
tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació i
adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores
i els adjudicataris i l’Administració contractant s’hauran de dur a terme
preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i s'hauran
d’enviar a l’adreça de correu electrònic que el licitador hagi indicat.

IV. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ
Clàusula 14. Procediment, tramitació i forma d'adjudicació
1. L’expedient segueix la tramitació ordinària, en procediment obert amb
publicitat. Atès el valor estimat del contracte, aquest està subjecte a regulació
harmonitzada.
2. L’adjudicació es produeix per aplicació de més d’un criteri de valoració,
d’acord amb el que estableix aquest plec, sens perjudici del dret del Parlament
a declarar desert el procediment en el cas que cap de les ofertes presentades
no sigui admissible d'acord amb els criteris que s'hi especifiquen.
Clàusula 15. Garantia provisional
No s’exigeix als licitadors la constitució de cap garantia provisional.
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Clàusula 16. Òrgan de contractació
1. Atès el valor del contracte i en aplicació dels articles 37 del Reglament del
Parlament i 140 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, l’òrgan de contractació és la Mesa del Parlament, sens perjudici de
la delegació que pugui fer en la presidenta del Parlament, de conformitat amb
l’article 39.2 del dit reglament.
2. Les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació d'aquest contracte i els
dubtes sobre el compliment, la modificació, la resolució i els seus efectes han
d'ésser resolts per la Mesa del Parlament, com a òrgan de contractació, amb la
formulació prèvia d'un escrit motivat adreçat a la mateixa Mesa, la qual ha de
dictar l'acord corresponent. Els acords dictats per la Mesa en l'exercici de les
seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució i els acords adoptats
en l'exercici de les seves potestats sancionadores són immediatament executius
i exhaureixen la via administrativa.
Clàusula 17. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació, d'acord amb el que estableixen l'article 320 del
TRLCSP i l'article 21 del RDLCSP, assisteix l'òrgan de contractació en
l'adjudicació del contracte i és integrada pels membres següents:
a) La presidència, exercida pel secretari general del Parlament o pel director de
l’Oficina de Contractació del Parlament per delegació.
b) Quatre vocals:
– L'oïdora de comptes o el funcionari d'Oïdoria de Comptes i Tresoreria
competent en matèria de control econòmic i pressupostari en qui delegui.
– Un lletrat dels Serveis Jurídics.
– La coordinadora del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
o el funcionari del dit departament en qui delegui.
– L’arquitecte i gestor energètic del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat o el funcionari del dit departament en qui delegui.
c) La secretaria, exercida per la responsable de contractació del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o per la tècnica de contractació de
l’Oficina de Contractació.
2. La mesa de contractació té la funció d'assistir l'òrgan de contractació per a
fer la valoració de les ofertes i, a aquest efecte, s'hi ha de reunir per a tractar
els expedients que han d'ésser sotmesos a l'estudi i l'elaboració d'una proposta
per l'òrgan de contractació. També té les funcions de l'article 152.3 del TRLCSP
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relatives a la tramitació de l'audiència amb els licitadors i les que per delegació
li atorgui l'òrgan de contractació.
3. Amb caràcter supletori, és aplicable a la mesa de contractació el règim jurídic
dels òrgans col·legiats que estableixen els articles 13 a 20 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
4. Atès que els criteris d'avaluació quantificables automàticament no són
inferiors als que requereixen un judici de valor, no es constitueix cap comitè
avaluador.
Clàusula 18. Criteris d'adjudicació de les proposicions presentades
1. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte al licitador que en conjunt
faci la proposició més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació, aplicables
per a cada lot, que s’estableixen en els apartats següents.
2. Per al lot 1, els criteris d’adjudicació són els següents:
Criteris d’avaluació quantificables automàticament

Punts
55

I. Oferta econòmica per al subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del
Parlament de Catalunya.

50

II. Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat
definit pel plec de prescripcions tècniques.

5

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament

Punts
45

III. Memòria tècnica

30

IV. Pla executiu

10

V. Pla de manteniment

5

3. Per al lot 2, els criteris d’adjudicació són els següents:
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Criteris d’avaluació quantificables automàticament

Punts
65

I. Oferta econòmica per al subministrament i la instal·lació dels
equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de
la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

60

II. Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat
definit pel plec de prescripcions tècniques.

5

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament

Punts
35

III. Memòria tècnica

15

IV. Pla executiu

10

V. Pla de manteniment

10

4. Per al lot 3, els criteris d’adjudicació són els següents:
Criteris d’avaluació quantificables automàticament

Punts
55

I. Oferta econòmica per a la substitució dels equipaments autònoms de
climatització del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22.

50

II. Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat
definit pel plec de prescripcions tècniques.

5

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament

Punts
45

III. Memòria tècnica

20

IV. Pla executiu

15

V. Pla de manteniment

10
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Clàusula 19. Fórmula aplicable
quantificables automàticament

per

als

criteris

d’avaluació

1. En els criteris d’avaluació quantificables automàticament que impliquin una
oferta de preu, cal aplicar la fórmula següent:
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡𝑠 = (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠) ∗ (1 − ((1 −

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎
) − (1 −
)))
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑚à𝑥𝑖𝑚
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑚à𝑥𝑖𝑚

2. Amb relació a l’ampliació de la garantia mínima de dos anys i la corresponent
prestació del manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels equips
instal·lats, cal aplicar la següent distribució automàtica de punts:
5 punts

2 anys a partir de la fi de la garantia mínima

3,75 punts

1 any i 6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima

2,5 punts

1 any a partir de la fi de la garantia mínima

1,25 punts

6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima

0 punts

Sense ampliació de garantia

3. En l’apartat 2, no s’admetran períodes d’ampliació diferents dels especificats
en aquest plec.
Clàusula 20. Valoració dels criteris no quantificables automàticament
1. Respecte a les memòries tècniques, es valorarà la completesa i el grau de
detall de l’explicació dels paràmetres i les característiques tècniques dels equips
i sistemes i tota la informació requerida pel plec de prescripcions tècniques.
També es valorarà el rigor en els càlculs i la practicitat de la ubicació, els traçats
i les mesures adoptades.
2. Respecte als plans executius, es valorarà la concreció en la descripció de totes
les fases d’execució del subministrament i de la instal·lació, i llur adequació al
que estableix el plec de prescripcions tècniques, així com la practicitat del
cronograma per a cada zona que s’ha de climatitzar amb els nous equipaments.
Es valorarà la concreció i l’adequació dels diferents treballs que s’han de dur a
terme i com s’integren en l’activitat habitual del Parlament.
3. Respecte als plans de manteniment, es valora la bona proposta organitzativa
i la practicitat de les condicions d’execució del servei, i el detall en la descripció
concreta de les actuacions previstes sobre els equips. Es valorarà també la
possibilitat que el servei s’ofereixi tant en dies feiners com festius o fora de
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l’horari habitual, el tipus de personal adscrit a l'execució del contracte i el detall
en el sistema d’avisos d’imprevistos i el temps de resposta.
4. En tots els lots es requerirà que les ofertes obtinguin una puntuació mínima
del 50% dels punts relatius als criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament.
Clàusula 21. Ofertes desproporcionades o amb valors anormals
1. Per a considerar que una oferta és presumptament desproporcionada o amb
valors anormals, s’ha de tenir en compte l'oferta valorada en el seu conjunt i,
en cap cas, exclusivament el preu.
2. Per a considerar que una oferta és presumptament desproporcionada o amb
valors anormals quan hi ha diversos licitadors, s’han de complir els dos requisits
següents:
𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 = [𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕 𝟏] 𝒊 [𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕 𝟐]
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡 1 → 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑢 > 𝑎 + 𝑐
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡 2 → 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑝𝑟𝑒𝑢) < 0,95 𝑑𝑒 𝑑
Aquestes fórmules s’han de calcular a partir dels paràmetres següents:
a és la mitjana aritmètica de la puntuació total per conceptes que no són preu
obtinguda pels licitadors (criteris II, III, IV i V de la clàusula 18).
b és la desviació de la puntuació total per conceptes que no són preu obtinguda
per cada una de les empreses licitadores respecte a la mitjana de les
puntuacions per conceptes no econòmics calculada en la lletra a.
c és el càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en la lletra
b per cada una de les empreses licitadores en valor absolut, és a dir, sense tenir
en compte el signe més o menys.
d és el càlcul de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques (criteri I de la
clàusula 18) presentades per les empreses licitadores.
3. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan en el requisit 2 de l’apartat 2
l’oferta econòmica d’un licitador sigui inferior en un 10% a la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades, especialment pels efectes que produeix sobre
l’esmentada mitjana aritmètica de les ofertes, la mesa de contractació ha de
demanar, mitjançant una comunicació tramesa a l'adreça electrònica facilitada
pel licitador, que justifiqui la valoració i les condicions de l’oferta, a fi de
determinar si resulta anormal o desproporcionada. En cas d’exclusió, cal tornar
a calcular la mitjana aritmètica de les ofertes.
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4. A part del que estableix l’apartat 3, la mesa de contractació només ha de
calcular la fórmula de l’apartat 2 respecte al licitador que ha obtingut la major
puntuació i, en cas afirmatiu, li ha de demanar que justifiqui l’oferta presentada
a fi que l'òrgan de contractació pugui determinar si efectivament resulta anormal
o desproporcionada i se l'ha d'excloure del procés de licitació, o si, per contra,
se l’ha d’admetre perquè no és ni anormal ni desproporcionada. Per aquest
motiu, la mesa de contractació ha de demanar, mitjançant una comunicació
tramesa a l'adreça electrònica facilitada pel licitador, que justifiqui la valoració i
les condicions de l’oferta. L'empresa licitadora disposa d'un termini de cinc dies
hàbils a comptar de la data de recepció de la sol·licitud per a presentar les
justificacions per escrit. L’òrgan de contractació ha d’actuar d’acord amb el que
estableix l’article 152. 3 i 4 del TRLCSP. En cas d’exclusió, cal fer el càlcul de la
següent empresa licitadora amb més punts, i així successivament, si fos
necessari.
5. Quan només s’hagi presentat un únic licitador, es considerarà que una oferta
és presumptament desproporcionada o amb valors anormals si l’oferta
econòmica (criteri I de la clàusula 18) és més d’un 20% inferior al pressupost
màxim de licitació i, alhora, la puntuació dels criteris que no són preu (criteris
II, III, IV i V de la clàusula 18) supera el 60% de la puntuació total.
Clàusula 22. Variants i millores
No s’admeten variants, sens perjudici de les millores en les prestacions
tècniques i en les condicions de garantia i manteniment que les empreses
licitadores puguin oferir, de conformitat amb les condicions que estableix el plec
de prescripcions tècniques. En qualsevol cas, cada empresa licitadora no pot
presentar més d’una oferta.

V. REQUISITS DELS LICITADORS PER A PRENDRE PART EN LA
LICITACIÓ
Clàusula 23. Capacitat per a ésser contractat
1. Poden prendre part en la licitació i, si escau, formalitzar el contracte
corresponent amb el Parlament les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que, d'acord amb el que estableix l'article 54.1 del TRLCSP,
compleixin els requisits següents:
a) Tenir plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que estableixen els articles 57,
58 i 59 del TRLCSP.
b) Disposar de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
requerida en aquest plec.
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c) No estar compreses en cap de les circumstàncies a què fa referència l'article
60 del TRLCSP i, especialment, estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Fer la visita obligatòria a les instal·lacions que la clàusula 25 estableix en el
cas del lot 1.
2. Les unions temporals d’empreses poden presentar propostes a la licitació,
d’acord amb l’article 59 del TRLCSP. Cada empresa de les que componen
l’agrupació ha de tenir la capacitat d’obrar i disposar de la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional en els termes dels articles 59.4 del TRLCSP i
24 del RGLCAP. Cada representant ha de signar l’oferta i ha de presentar la
documentació prevista per al sobre B. Les empreses que componen l’agrupació
han d’indicar, en un document privat, el nom, les circumstàncies i la
representativitat de cadascuna, i també la persona o l’entitat que, durant la
vigència del contracte, les representarà davant el Parlament. També han
d’indicar que assumeixen el compromís de constituir-se en una unió temporal
d’empreses en el moment d’esdevenir adjudicatàries i de mantenir aquesta unió
fins que el contracte s’extingeixi.
Clàusula 24. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional
dels licitadors
1. La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb l’aportació de la
documentació que justifiqui el volum anual de negoci dels tres darrers anys
finalitzats per un import mínim de 100.000 euros, per als lots 2 i 3, i de 350.000
euros, per al lot 1. En aquest sentit, els licitadors han d'aportar la xifra global
corresponent al volum de negoci de l’empresa i també la referida exclusivament
a l’execució dels contractes relacionats amb les activitats objecte del contracte,
desglossada respecte a cada lot. Els licitadors també han de demostrar llur
solvència acreditant que la xifra de patrimoni net («Apartat A: Patrimoni net»
dels corresponents balanços) no és inferior a la meitat del capital social i que no
tenen fons propis negatius.
2. Respecte als lots 1 i 3, la solvència tècnica o professional s’ha d’acreditar amb
una relació que inclogui, en cada cas, l'import, les dates i el destinatari dels
principals subministraments duts a terme en els darrers cinc anys corresponents
a treballs iguals o similars als que són objecte de la licitació per un import mínim
de 150.000 euros en termes anuals, IVA exclòs, en tots els cinc exercicis de
referència en el cas del lot 1, i per un import de 15.000 euros, en el cas del lot
3.
3. Respecte al lot 2, la solvència tècnica o professional s’ha d’acreditar amb una
relació que inclogui, en cada cas, l'import, les dates i el destinatari de les
principals obres similars a les que són objecte de la licitació dutes a terme en
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els darrers cinc anys per un import mínim de 15.000 euros en termes anuals,
IVA exclòs, en tots els cinc exercicis de referència.
Clàusula 25. Visita obligatòria dels licitadors del lot 1
1. Els licitadors del lot 1 hauran de fer una visita obligatòria a les dependències
on es farà la instal·lació amb la finalitat de poder conèixer les característiques i
l'estat de les instal·lacions del Parlament de Catalunya i comprovar llur idoneïtat
per a complir totes les exigències que figuren en el plec de clàusules
administratives i en el de prescripcions tècniques abans de presentar llur oferta.
La primera visita està programada per al dia 4 de setembre, a les 11 hores, al
Palau del Parlament.
2. Aquesta visita l'haurà de fer un representant o apoderat de l’empresa
licitadora o un tècnic qualificat inclòs en el seu personal, en presència dels
tècnics i els responsables del Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat, que n’estendran el certificat corresponent, que serà signat per
ambdues parts.
3. No dur a terme aquesta visita en una de les dates assenyalades o en una de
les que es pugui assenyalar i no aportar-ne, per tant, el certificat corresponent,
es considerarà un defecte no esmenable que exclourà el licitador de la
convocatòria respecte al lot 1.

VI. DOCUMENTACIÓ
Clàusula 26. Descripció general de la documentació requerida
1. Els interessats a participar en la licitació han de presentar les proposicions al
Registre General del Parlament, en tres sobres tancats (A, B i C), identificats i
signats per ells mateixos o per la persona que els representa, en què s’han
d’indicar el nom i els cognoms o la raó social, respectivament, i el telèfon de
contacte. Els sobres han de contenir:
a) El primer (sobre A), la documentació general relativa a la capacitat i la
solvència de l’empresari per a poder participar en la licitació.
b) El segon (sobre B), la documentació relativa a criteris d'adjudicació no
quantificables automàticament.
c) El tercer (sobre C), la documentació corresponent a criteris d'adjudicació
quantificables automàticament.
2. Els interessats a participar en la licitació han de fer constar en els sobres la
inscripció «Proposició per a la contractació del subministrament i la instal·lació
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dels equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del
Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la
substitució d’equipaments autònoms de climatització del Parlament que utilitzen
gas refrigerant R-22 (lot 3) (expedient núm. 620-00008/11)», amb la indicació,
segons escaigui, «Sobre A: Documentació relativa a la capacitat i la solvència
de l'empresa», «Sobre B: Documentació relativa a criteris d’adjudicació no
quantificables automàticament» o «Sobre C: Documentació corresponent a
criteris d’adjudicació quantificables automàticament», els quals han de tenir el
contingut que estableix aquest plec.
3. A l'interior dels sobres B i C s'han d’inserir tants sobres tancats com lots als
quals el licitador es presenta. Cada sobre interior ha d’indicar el lot a què
correspon. L’obertura del sobre tancat referent a un determinat lot es pot fer
separadament de l’obertura de la resta de lots.
4. Un cop lliurada la documentació, només es pot retirar per motius justificats.
Clàusula 27. Lloc, termini i forma de lliurament de les proposicions
1. Els licitadors que vulguin participar en el procés licitatori han de presentar
llurs proposicions incloses en els sobres a què fa referència aquest plec dins el
termini de quaranta dies naturals a partir de la data d’enviament de l’anunci al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). En l’anunci es farà constar la data de
finiment del termini de lliurament de les ofertes.
2. Per al còmput dels dies a què fa referència l’apartat 1, el dissabte es considera
dia inhàbil, de manera que, si el darrer dia del termini s'escau en dissabte, el
termini fineix el primer dia hàbil posterior a aquest.
3. Els sobres a què fa referència aquest plec, relatius a les proposicions per a
participar en la licitació, s’han de lliurar al Registre General del Parlament, al
Palau del Parlament, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h (de
15 h a 17 h els divendres), excepte el mes d’agost, que es declara inhàbil a tots
els efectes. Es pot consultar l’horari del Registre en la pàgina web següent:
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registregeneral/index.html.
4. Si la documentació es tramet per correu postal, s’ha de fer d’acord amb el
que estableix l’article 80.4 del RGLCAP. A aquest efecte, l’empresari haurà de
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i, el mateix
dia de l’enviament, haurà d’anunciar al Parlament, per fax (932 213 989) o per
correu electrònic (contractaciopublica@parlament.cat), que li ha tramès l’oferta
per correu postal. Un cop fet l’avís de la tramesa, si transcorren deu dies
naturals des del finiment del termini de presentació de les proposicions i no s’ha
rebut la proposició, aquesta no s’admetrà en cap cas.
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En el cas que es rebin proposicions dins del dit període de deu dies, es
comunicarà als licitadors, si escau, la nova data d'obertura dels sobres B i es
publicarà l’avís en el perfil de contractant per a poder fer la valoració de la
documentació dels sobres A.
Clàusula 28. Sobre A
1. El sobre A ha de contenir la documentació relativa a la capacitat i la solvència
de l’empresari.
2. De conformitat amb el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, les empreses licitadores no estan obligades
a acreditar documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el
compliment dels requisits de capacitat i solvència, i poden substituir l’acreditació
documental d’aquests requisits per mitjà de la presentació d’una declaració
responsable o el formulari normalitzat de document europeu únic de
contractació (DEUC), sens perjudici de l’obligació de l’adjudicatari d’aportar,
abans de la formalització del contracte, la documentació original o bé còpies
legitimades notarialment o compulsades per l’Administració, d’acord amb la
legislació vigent.
3. En l’annex 1 d’aquest plec, «Declaració responsable», s’inclou un model de
declaració responsable, sens perjudici que els licitadors puguin fer servir el
DEUC o el model que tinguin per convenient, sempre que cobreixi tots els
aspectes sobre capacitat i solvència que estableix aquest plec. Si els licitadors
opten per emplenar el DEUC, han de fer constar tots els requeriments que es
demanen en la «Declaració responsable» que consta com a annex 1 d’aquest
plec.
4. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, aquestes
hauran de presentar, juntament amb la declaració responsable, un document
en què hauran d’indicar el nom de les empreses que la constituiran, la
participació de cadascuna d’elles i el compromís de constituir-se formalment en
una unió temporal en cas d'esdevenir adjudicatàries del contracte.
5. Si l’empresa licitadora recorre a capacitats d’altres empreses, de conformitat
amb el que estableixen els articles 63 del TRLCSP i 63 de la Directiva
2014/24/UE, o té la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta
circumstància en el DEUC o en la «Declaració responsable», i presentar un altre
DEUC o una altra «Declaració responsable» de manera separada per cadascuna
de les empreses a la capacitat de les quals recorre o que té intenció de
subcontractar.
6. La documentació que cal incloure en el sobre A és la següent:
a) L’índex.
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b) La declaració responsable o el formulari normalitzat de DEUC o el model
equivalent.
c) Un certificat, signat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat del Parlament de Catalunya, conforme s'ha assistit a la visita de les
instal·lacions del Palau del Parlament, en el cas del lot 1.
d) Documentació de la unió temporal d’empreses, si escau.
Clàusula 29. Sobre B
1. El sobre B ha de contenir la documentació relativa a criteris d'adjudicació no
quantificables automàticament. En cada apartat s'estableix el nombre màxim
de pàgines que han de tenir els documents que fonamenten l'oferta, de manera
que la informació de l’empresa licitadora que s'inclogui en la documentació que
excedeixi aquest límit o altra documentació addicional que aquesta aporti no
seran tingudes en compte per l'òrgan de contractació en el moment de valorar
l'oferta i es tindrà per no presentada.
2. En cas de licitar més d’un lot, cal introduir tants sobres tancats a l’interior del
sobre B com lots en què es participi.
3. El sobre corresponent a cada lot ha de contenir:
a) Índex.
Un índex amb tots els documents del sobre amb el títol «Documentació relativa
a criteris d'adjudicació no quantificables automàticament». Els licitadors han
d'especificar les informacions que es demanen al més detalladament possible.
b) Un document amb el títol «Memòria tècnica».
Aquest document ha d’incloure de manera detallada i precisa tota la descripció
i les característiques tècniques dels equipaments que se subministren. S’ha de
presentar estructurat, com a mínim, en els apartats següents:
-

El projecte tècnic en què es detallen les condicions de funcionament i de
càlcul, el càlcul de les càrregues tèrmiques, la justificació i la descripció
dels sistemes proposats, les característiques i la ubicació de tots els
elements que integren el sistema, les mesures adoptades per a un ús
racional de l’energia, la justificació del compliment normatiu, etcètera.

-

L'estudi dels sistemes de difusió de l’aire. Aquest estudi ha de permetre
de valorar com es garantiran la no estratificació de l'aire calent i el
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correcte repartiment dels cabals d’aire tractat per a poder-ne garantir les
adequades temperatures i velocitats a l'interior dels diferents espais.
-

L'estudi dels traçats dels conductes. Aquest estudi ha de concretar els
traçats dels conductes horitzontals i verticals, el cabal, el soroll, la
ubicació de les reixes, les dimensions i els passos de conductes en relació
amb l'espai disponible per als passos, etcètera.

-

La descripció de tots els paràmetres i característiques tècniques del
funcionament dels equips i sistemes proposats, per a complir el projecte
tècnic i les especificacions del plec de prescripcions tècniques.

-

L'estudi de la despesa energètica dels sistemes proposats i la descripció
de les mesures que es poden aplicar per a millorar l’eficiència energètica
sense perdre confort tèrmic.

-

La descripció relativa a les possibilitats de control i gestió, definint les
compatibilitats, els llenguatges i busos de comunicació, la definició dels
paràmetres que es poden gestionar, etcètera.

(Aquest document ha de tenir una extensió màxima de trenta fulls impresos per
totes dues cares.)
-

El licitador pot adjuntar a aquest document els manuals d’instal·lació i
funcionament del sistema, l’extensió dels quals no es limita, atès que
aquesta documentació no és objecte de valoració.

c) Un document amb el títol «Pla executiu».
Aquest document ha d’incloure, de manera precisa i detallada:
-

La descripció de totes les fases d’execució del subministrament i la
instal·lació tenint en compte el plec de prescripcions tècniques, incloenthi un cronograma sobre el desenvolupament de la instal·lació i la
descripció detallada de cadascuna de les fases previstes.

-

La quantificació i la descripció del personal assignat a l’execució del
contracte, de manera que quedin ben detallades les funcions i les tasques
que desenvoluparà cada persona. A més, s’han d’especificar les funcions
que tindran atribuïdes i la disponibilitat de les persones responsables de
la direcció i coordinació de l’execució de la instal·lació i del coordinador
de seguretat i salut.
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-

La integració dels nous sistemes de climatització i ventilació a la coberta
de l’edifici i la integració dels elements de conducció i difusió. S’han de
detallar totes les actuacions necessàries i complementàries per a dur a
terme aquesta integració.

-

La definició, amb la màxima concreció, de les diferents tasques d’obra
civil relacionades amb la instal·lació.

-

L'especificació, en un apartat independent, del contingut i la durada dels
cursos de formació sobre les característiques i el funcionament dels nous
equips adreçats al personal de manteniment dels sistemes de
climatització del Parlament, el cost dels quals és inclòs en el preu del
contracte. (Aquesta informació no és objecte de puntuació.)

(Aquest document ha de tenir una extensió màxima de deu fulls impresos per
totes dues cares.)
d) Un document amb el títol «Garantia i actuacions de manteniment
preventiu i correctiu dels equipaments».
Aquest document ha d’incloure:
-

Les condicions i la disponibilitat del servei de manteniment preventiu,
correctiu i normatiu de la nova instal·lació durant el període de garantia
mínima de dos anys.

-

La descripció i la periodicitat de les actuacions previstes sobre els equips.

-

La definició del personal adscrit al manteniment, i la disponibilitat per a
prestar-lo, és a dir, la previsió d’oferir el servei tant en dies feiners com
festius o fora de l’horari habitual, el sistema d’avisos, els temps de
resposta davant de manteniments correctius, etcètera.

(Aquest document ha de tenir una extensió màxima de cinc fulls impresos per
totes dues cares.)
Clàusula 30. Sobre C
1. El sobre C, relatiu a la documentació referida als criteris d'adjudicació
quantificables automàticament, ha de contenir el model de proposta econòmica
que figura en els annexos 2 dedicats als diferents lots.
2. En cas de licitar més d’un lot, cal introduir tants sobres tancats a l’interior del
sobre C com propostes econòmiques es licitin.
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Clàusula 31. Confidencialitat de la documentació
1. Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets
de propietat intel·lectual; si la difusió a terceres persones pot ésser contrària a
llurs interessos comercials legítims o perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector, o bé quan el tractament pugui ésser contrari a la normativa
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
2. Les empreses licitadores, tal com disposa l'article 140 del TRLCSP i mitjançant
declaracions complementàries que cal lliurar en els sobres per mitjà dels quals
es presenta l'oferta, han d'indicar els documents i les dades presentats en el
conjunt de la documentació aportada en cada sobre que, segons llur parer,
poden ésser considerats confidencials. El model de declaració és el de l'annex
3.
3. La declaració ha d’ésser necessària i proporcional a la finalitat o l’interès que
es vol protegir i ha de determinar de manera expressa i justificada els
documents i les dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
4. Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
sol·licitud d’informació, correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència
que regeixen l’actuació administrativa del Parlament, i corregir-la, si s’escau,
amb l’audiència prèvia als licitadors.
5. En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que
consten en registres públics i les dades relatives al pla de treball, a les mesures
de supervisió i control i als serveis addicionals i millores.

VII. PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ

D'OBERTURA

DE

PLIQUES

I

PROPOSTA

Clàusula 32. Desestimació de proposicions
Es desestimen totes les proposicions que incorrin en qualsevol de les
circumstàncies següents, i resten exclosos de la licitació tots els licitadors que
hi estiguin implicats:
a) Les ofertes presentades fora de termini.
b) Les presentades d'una manera simultània per una mateixa empresa o per un
empresari individual.
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c) Les presentades en unió temporal amb altres empreses si ho han fet
individualment o si una o diverses de les empreses que la integren també han
presentat una proposició conjunta que formi part d'una altra unió temporal.
d) Les que variïn substancialment l'objecte del contracte o les que tinguin
omissions, esmenes o errors que impedeixin de fer la valoració de l'oferta, o
que les facin inviables, o que no aportin la documentació exigida en aquest plec
o en el plec de prescripcions tècniques.
e) Les que tinguin omissions, esmenes, errors o duplicitats que impedeixin de
conèixer amb claredat tot el que l'òrgan de contractació consideri fonamental
per a valorar correctament l'oferta, d'acord amb el que estableix l'article 84 del
RGLCAP.
f) Les que excedeixin el pressupost de licitació o qualsevol dels imports o preus
considerats màxims.
g) Les que corresponguin a licitadors que no tinguin plena capacitat d’obrar o
que no acreditin llur solvència econòmica, financera, tècnica o professional
d'acord amb els requeriments que estableix aquest plec o que estiguin sotmesos
a una prohibició de contractar.
h) Les que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveuen les clàusules
relatives a l’obertura de les pliques o altres circumstàncies que legalment
estableixin l'exclusió del licitador.
Clàusula 33. Aclariments i documentació complementària
1. La mesa de contractació, d'acord amb l'article 22 del RGLCAP, pot sol·licitar
als empresaris, en qualsevol moment del procediment d’obertura de pliques, els
aclariments que li calguin sobre els documents presentats o les declaracions
fetes o, si escau, requerir-los perquè presentin documentació complementària.
En aquest cas, el licitador disposa d'un termini de tres dies hàbils per a
presentar-la.
2. Addicionalment, la mesa de contractació, per a poder formular la proposta
d'adjudicació, pot demanar de mantenir una entrevista personal amb tots els
licitadors amb aquesta finalitat o demanar de fer alguna prova, que pot tenir
lloc a les dependències del Parlament o a les dependències professionals dels
licitadors, i també pot demanar-los que facin qualsevol aclariment amb relació
a l'oferta presentada.
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Clàusula 34. Obertura de la documentació acreditativa de l'aptitud
per a contractar (sobres A)
1. A partir del primer dia hàbil següent al del finiment del termini de presentació
de les proposicions, la mesa de contractació, una vegada constituïda, obrirà els
sobres A, qualificarà la documentació dels proposants que hi és inclosa i
determinarà les empreses que s'ajusten als requeriments fixats per aquest plec,
amb un pronunciament exprés sobre les admeses a la licitació i les excloses,
fent constar les causes de l'exclusió, de la qual cosa ha d’estendre acta.
2. Si la mesa de contractació detecta algun defecte o omissió esmenable en la
documentació, pot fer ús del que estableix l'article 81.2 del RGLCAP, i el
document defectuós pot ésser esmenat en el termini de tres dies hàbils a
comptar de l'endemà del dia de la notificació de l'acord de la mesa de
contractació en què es declari el defecte. La manca de presentació d'algun dels
documents exigits o el fet de presentar-los fora de termini és causa d'exclusió
del proposant.
Clàusula 35. Obertura de proposicions (sobres B)
1. L'obertura dels sobres B s'ha de dur a terme en un acte públic, en el lloc, la
data i l'hora que indica l'anunci de licitació, d'acord amb el que estableix l'article
160.1 del TRLCSP.
2. En aquest acte, abans d’obrir les proposicions admeses incloses en el sobre
B, cal que la mesa de contractació llegeixi l'anunci de la convocatòria de la
licitació i doni a conèixer els proposants admesos i els exclosos, fent constar les
causes de l'exclusió.
3. Un cop finalitzat l'acte d'obertura dels sobres, la mesa de contractació ha de
valorar els documents dels sobres B o, si ho considera convenient, demanar-ne
un informe tècnic.
4. La presentació de la documentació pròpia del sobre C en el sobre B comporta
el rebuig de la proposició i l'exclusió del licitador del procediment licitatori.
5. Un cop valorades les proposicions dels sobres B, s'ha d'indicar en el perfil de
contractant el dia, l'hora i el lloc on es farà l'obertura de l'oferta econòmica
inclosa en els sobres C, i també s'ha de comunicar aquesta informació als
licitadors per correu electrònic.
Clàusula 36. Obertura de l'oferta econòmica (sobres C) i proposta de
classificació de les proposicions
1. L'acte públic per a l'obertura dels sobres C s'ha de tenir dins el termini de dos
mesos a comptar de la data de presentació de les ofertes.
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2. En l'acte públic per a l'obertura dels sobres C, s'han de llegir, en primer lloc,
les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores amb relació als aspectes
inclosos en els sobres B, i posteriorment s'han d'obrir els sobres C i llegir les
ofertes econòmiques.
3. Un cop finit l'acte, la mesa ha de valorar a porta tancada la documentació
inclosa en els sobres C, i la puntuació obtinguda per cadascun dels licitadors en
aquest acte s'ha de sumar a la puntuació obtinguda en la valoració dels sobres
B.
4. Si alguna de les ofertes econòmiques és presumptament desproporcionada o
amb valors anormals, s'aplicarà el que estableix la clàusula 21. Finalment, la
mesa de contractació haurà de proposar l'acceptació o el rebuig de l'oferta
incloent-la o excloent-la de la proposta de classificació que haurà de fer a l'òrgan
de contractació, i s'ampliarà el termini d'adjudicació del contracte en els termes
que estableix l'article 161.3 del TRLCSP.
5. Un cop feta la suma definitiva de les puntuacions després de valorar els
sobres B i C, la mesa de contractació ha de fer la proposta de classificació de
les proposicions dels licitadors per ordre decreixent i juntament amb aquestes
ho ha de trametre a l'òrgan de contractació. Per a fer aquesta classificació, la
mesa de contractació podrà sol·licitar tots els informes tècnics que consideri
pertinents.
6. Si la suma definitiva de les puntuacions dona un empat aritmètic, la mesa de
contractació, un cop fetes les comprovacions corresponents, ha de proposar a
l'òrgan de contractació la preferència en l'adjudicació al licitador que compleix
el que estableix l'apartat 2 de la disposició addicional quarta del TRLCSP i, si
persisteix l'empat, hi ha d’aplicar els criteris establerts per la resta d'apartats
d'aquesta disposició.
7. L'error manifest o la duplicitat en el preu del contracte inclòs en el sobre C
comporta el rebuig de l'oferta i l'exclusió del licitador en aplicació del que
estableix l'article 84 del RGLCAP.
Clàusula 37. Classificació de les ofertes, proposta d'adjudicació i
requeriment de presentació de documentació
1. L'òrgan de contractació, per a poder fer la proposta d'adjudicació del
contracte en compliment del que estableix l'article 151.1 del TRLCSP, ha de
classificar respecte a cada lot i per ordre decreixent les proposicions presentades
i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals de conformitat
amb el que estableix l'article 152 del TRLCSP.
2. L'òrgan de contractació, un cop feta la proposta d'adjudicació, ha de requerir,
respecte a cada lot, el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més

32│68

avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà
del dia en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació a què fa
referència l'article 151.2 del TRLCSP i que consta en la clàusula 38 d’aquest
plec.
3. Si el licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa no formalitza
adequadament el requeriment a què fa referència l'apartat 2 en el termini
assenyalat, s'entén que ha retirat la seva oferta, i en aquest cas s'ha de
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes de cada lot.
4. En el cas que l'òrgan de contractació acordi de renunciar a la signatura del
contracte o de desistir del procediment licitatori, haurà de notificar aquest acord
als licitadors, incloure’l en el perfil de contractant i actuar d'acord amb el que
estableix l'article 155.1 del TRLCSP.
5. Atès que no s'exigeix la constitució de garantia provisional, el Parlament no
compensarà els licitadors pel sol fet d'haver preparat i presentat llurs ofertes en
el cas que s'hagi acordat la renúncia o el desistiment.
Clàusula 38. Acreditació dels requisits de capacitat i solvència del
licitador proposat com a adjudicatari
1. Les empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI)
de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat (ROLECE) estan obligades a acreditar només les dades
que no figurin inscrites en el RELI o en el ROLECE, o que no hi constin com a
vigents o actualitzades.
2. Les empreses que no estan inscrites en el RELI o en el ROLECE han de
presentar la documentació següent:
a) El document fefaent que acrediti la personalitat de l’adjudicatari i, si escau,
la del seu representant. La personalitat de l’adjudicatari, quan es tracta de
persones jurídiques, s'ha de fer mitjançant la presentació de l'escriptura de
constitució i, si escau, de totes les escriptures que incloguin actes de modificació
del títol constitutiu. Si l’adjudicatari és una persona física, cal presentar una
còpia legitimada per un fedatari públic del document d'identitat o del passaport
o de qualsevol altre document acreditatiu de la identitat de la persona. Quan
l’adjudicatari sigui representat per alguna altra persona, cal aportar, a més,
l'acreditació de la identitat del representant i l'escriptura de poders
corresponent, la qual ha d'ésser validada pels Serveis Jurídics del Parlament.
b) El testimoniatge judicial o la certificació administrativa, segons escaigui, que
acrediti que el licitador no està comprès en cap de les causes de prohibició de
contractar establertes pel TRLCSP. Aquest document pot ésser substituït per
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una declaració de responsabilitat atorgada davant una autoritat judicial o
administrativa, un fedatari públic, un organisme professional qualificat o una
declaració, adreçada a la Mesa del Parlament, en què el licitador afirmi, sota la
seva responsabilitat, que no està comprès en cap de les causes que prohibeixen
contractar amb l’Administració pública establertes legalment.
c) Els documents justificatius de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional en els termes que estableixen aquest plec i el plec de prescripcions
tècniques.
d) L'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, mitjançant les certificacions, les declaracions i els altres documents
emesos pels organismes competents, en els termes que estableix l’article 151.2
del TRLCSP.
e) Les despeses derivades de la publicació oficial dels anuncis relatius a la
contractació que exigeix el TRLCSP.
f) El comprovant del Departament d’Oïdoria de Comptes d’haver constituït la
garantia definitiva.
g) En el cas que el licitador tingui la intenció de subcontractar part dels treballs
objecte d’aquesta contractació, una declaració responsable adreçada a la Mesa
del Parlament en què indiqui la part de la prestació que pretén subcontractar
(en tant per cent o import), una breu descripció de la possible subcontractació
i la designació del potencial o potencials subcontractistes. Aquesta declaració no
ha d’incloure els treballs que han de fer obligatòriament els serveis tècnics
oficials que indica el plec de prescripcions tècniques.
h) Si es tracta d'empreses estrangeres, la declaració expressa de submissió a
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, directament o indirectament, sorgeixin del contracte, i la
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Clàusula 39. Adjudicació del contracte i notificació als licitadors i
candidats
1. L'òrgan de contractació ha d'adjudicar el contracte respecte a cada lot dins
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació a què fa
referència l'article 151.2 del TRLCSP, que li ha de trametre el licitador que ha
presentat l'oferta més avantatjosa.
2. D'acord amb l'article 161.2 del TRLCSP i atès que per a adjudicar aquest
contracte s'han de tenir en compte diversos criteris d'adjudicació, el termini
màxim per a fer l'adjudicació és de quatre mesos a comptar de l'obertura de les
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proposicions, llevat que calgui ampliar aquest termini si cal fer el tràmit
d'audiència a què fa referència l'article 136.3 del TRLCSP.
3. L'adjudicació ha d'ésser motivada, s'ha de notificar als candidats o licitadors
i, simultàniament, s'ha de publicar en el perfil de contractant. D'acord amb
l'article 40.2 del TRLCSP, la notificació ha de contenir la informació necessària
per a permetre al licitador exclòs o candidat descartat d'interposar un recurs
suficientment fonamentat contra la decisió d'adjudicació. En particular, ha de
contenir la informació següent:
a) Respecte als candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les
quals s'ha desestimat llur candidatura.
b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també
resumidament, les raons per les quals no s'ha admès llur oferta.
c) En tots els casos, el nom de l'adjudicatari i les característiques i els
avantatges de la seva proposició que han estat determinants per a seleccionarne l'oferta amb preferència a les de la resta de licitadors amb ofertes admeses.
4. La notificació de l'adjudicació i el perfil de contractant han d'indicar el termini
per a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 156.3 del
TRLCSP.
Clàusula 40. Renúncia a la signatura del contracte i desistiment del
procediment d'adjudicació per l'òrgan de contractació
1. De conformitat amb l'article 155.3 del TRLCSP, només es pot renunciar a la
signatura del contracte per raons d'interès públic degudament justificades en
l'expedient. En aquest cas, no es pot promoure cap nova licitació de l'objecte
del contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la
renúncia.
2. El desistiment del procediment d'adjudicació ha d'estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
normes reguladores del procediment d'adjudicació, i s'ha de justificar en
l'expedient l’existència de la causa, tal com estableix l'article 155.4 del TRLCSP.
El desistiment no impedeix la iniciació immediata d'un nou procediment de
licitació.
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VIII. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 41. Formalització del contracte
1. Cada contracte es perfà per mitjà de la formalització del contracte en un
document administratiu. La formalització no pot tenir lloc sense que abans no
hagi transcorregut el primer termini de quinze dies hàbils a comptar de la data
en què es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en els
termes i les condicions que expressa la clàusula 39.
2. L'òrgan de contractació, a més de trametre la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats, ha de requerir l'adjudicatari de cada lot perquè formalitzi
el contracte dins el segon termini no superior a cinc dies a comptar de l'endemà
del dia en què ha rebut el requeriment per a formalitzar-lo, una vegada
transcorregut el termini que estableix l'apartat 1, i sense que s'hagi interposat
cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte, atès el
que estableix l'article 156.3 del TRLCSP. L'òrgan de contractació ha de procedir
de la mateixa manera quan l'òrgan competent per a resoldre el recurs ha aixecat
la suspensió.
3. Si l’adjudicatari ho sol·licita, el contracte es pot formalitzar en una escriptura
pública i les despeses són a càrrec seu.
4. El plec de prescripcions tècniques, aquest plec de clàusules i els documents
inclosos en els sobres B i C tenen naturalesa contractual.
5. El contracte de cada lot ha de dur adjunta la documentació següent:
a) La declaració responsable i les declaracions que es facin posteriorment.
b) Els documents inclosos en els sobres B i C.
c) El comprovant d’haver constituït la garantia definitiva a què fa referència la
clàusula 43.
d) El comprovant del pagament de les despeses derivades de la publicació oficial
dels anuncis de licitació.
e) La documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries
i de les obligacions amb la Seguretat Social si no consta en el RELI o en el
ROLECE.
f) Per als que han concorregut al procediment de licitació amb una oferta
conjunta de licitació, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal, en
la qual ha de constar el nomenament de la persona representant o apoderada
única de la unió, amb poders suficients per a exercir els drets i poder complir
les obligacions que es derivin del contracte fins que s’extingeixi, validada
degudament pels Serveis Jurídics del Parlament.
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Clàusula 42. Publicitat de la formalització
1. L'anunci de formalització del contracte de cada lot s'ha de publicar en el perfil
de contractant i ha de contenir, com a mínim, les mateixes dades que l'anunci
d'adjudicació. La publicació d'aquest anunci s’ha de fer en els mateixos butlletins
i diaris oficials en què s’ha publicat l’anunci de licitació en un termini no superior
a quaranta-vuit dies des de la formalització del contracte.
2. L'òrgan de contractació pot no comunicar determinades dades relatives a
l'adjudicació si considera, i ho justifica degudament en l'expedient, que la
divulgació d'aquesta informació pot obstaculitzar l'aplicació d'una norma, ésser
contrària a l'interès públic o perjudicar interessos comercials legítims
d'empreses públiques o privades o la competència lleial entre les empreses.
Clàusula 43. Garantia definitiva
1. Dins el període que estableix l'article 151.2 del TRLCSP, la part proposada
com a adjudicatària de cada lot ha de constituir la garantia definitiva, que
s'estableix en el 5% de l’import del pressupost màxim de licitació en el cas del
lot 3 i el 5% de l’import d’adjudicació en el cas dels lots 1 i 2. La fiança s'ha de
constituir d'acord amb els requisits que estableixen l'article 96 i els següents del
TRLCSP.
2. Si no es constitueix la garantia per causes imputables a la part adjudicatària,
resta sense efecte l'adjudicació i s'entén que el licitador ha retirat la seva oferta.
En aquest cas, s'ha de procedir a demanar la documentació a què fa referència
l'article 151.2 del TRLCSP al licitador següent per l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
3. La garantia definitiva respon als conceptes definits per l'article 100 del
TRLCSP. La devolució o la cancel·lació de la garantia definitiva s'ha de fer
d'acord amb el que disposa l'article 102 del TRLCSP.
4. D'acord amb el que estableix l'article 100 del TRLCSP, l'òrgan de contractació
resta lliure de l'obligació de pagament si aquest considera que, com a
conseqüència dels vicis, els defectes o els errors observats imputables a
l’adjudicatari, el subministrament i els treballs associats no són adequats a la
funció per a la qual s'ha contractat i si, a més, hi ha la presumpció que la
substitució o la reparació corresponents no garanteixen el compliment de la
funció encomanada.
Clàusula 44. Despeses
1. Són a càrrec de la part adjudicatària totes les despeses que deriven de la
formalització del contracte i de la publicació dels anuncis oficials que exigeix el
TRLCSP, i les que es requereixen per a obtenir autoritzacions, llicències,
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documents o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; les
relatives a impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que
hi poden ésser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i la quantia
que aquestes assenyalin, i també qualsevol altra despesa necessària per a
l'execució del contracte.
2. El total de les despeses derivades de la publicació dels anuncis oficials es
dividirà entre cadascun dels lots de manera proporcional prenent com a
referència el preu d’adjudicació del contracte corresponent a cada lot.
Clàusula 45. Devolució de la documentació dels licitadors
1. Un cop notificada als licitadors l'adjudicació del contracte i transcorregut el
termini de sis mesos, si no han interposat cap recurs o qüestió de nul·litat, la
documentació resta a disposició dels licitadors.
2. Si els licitadors no recullen la documentació, el Parlament l'ha de destruir al
cap d'un any d’haver-se formalitzat el contracte.

IX. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 46. Condicions generals d'execució
1. L'execució del contracte comença amb la seva formalització i es desenvolupa
amb subjecció a les seves clàusules, d'acord amb aquest plec i el plec de
prescripcions tècniques.
2. La part adjudicatària resta obligada a dur a terme el subministrament i els
treballs associats en el termini i les condicions específiques d'execució del
contracte definits per totes i cadascuna de les prescripcions tècniques, segons
les determinacions incloses en aquest plec i seguint les instruccions que el
Parlament doni durant l'execució del contracte, d'acord amb el que estableix el
TRLCSP.
3. La part adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica del
subministrament i els treballs associats i de les conseqüències que se'n poden
derivar, per al Parlament o per a tercers, amb motiu d'omissions, errors o
mètodes inadequats derivats de l'execució del contracte, de conformitat amb el
que estableix el TRLCSP.
4. L’adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Parlament
derivades de l’execució d’aquest contracte. Així mateix, ha de fer servir almenys
el català en la confecció de les factures que emeti, els rètols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte d'aquest contracte. En l’execució del
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contracte, l’adjudicatari resta subjecte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la
despleguen.
Clàusula 47. Obligacions de l’adjudicatari relatives al personal
1. L’adjudicatari de cada lot, en el marc del compromís adoptat en els termes i
les condicions que estableix l'article 64.2 del TRLCSP, i formalitzat per mitjà de
la declaració responsable de l'annex 1, ha d'adscriure a l'execució del contracte
el personal definit per la proposta tècnica, el qual depèn directament, únicament
i exclusivament de l’adjudicatari. En concret, ha d'adscriure als treballs el
personal professional amb la titulació adequada per a poder atendre el volum
de feina, els terminis i els nivells de qualitat establerts per aquest plec, i també
per a les funcions específiques.
2. Els contractes s'han d'adequar a la legislació laboral i de la Seguretat Social
vigent en cada moment, i són a càrrec de l’adjudicatari de cada lot totes les
retribucions dels seus treballadors, siguin del tipus que siguin (salaris,
indemnitzacions o altres), i també les càrregues de la Seguretat Social i
qualsevol altra que derivi del contracte entre l'adjudicatari i els seus
treballadors.
3. El Parlament no té cap vincle laboral, administratiu ni de cap altra naturalesa
amb els treballadors de la part adjudicatària ni amb el personal subjecte a una
altra classe de relació amb la part adjudicatària. Totes les instruccions i els actes
de gestió per a l'execució del contracte que el Parlament emeti i que es dirigeixin
al personal que aporta l’adjudicatari i que depèn d'aquest s'inclouen únicament
i exclusivament dins l'àmbit d'execució de la relació contractual entre el
Parlament i l’adjudicatari, d'acord amb l'article 209 del TRLCSP, i en cap cas no
poden ésser considerats determinants per al reconeixement d'una relació laboral
o de qualsevol altra naturalesa amb el Parlament.
4. L'empresa adjudicatària de cada lot ha de donar la formació legalment exigida
en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors que destini per a
l'execució dels treballs, i és l'única responsable davant de qualsevol
incompliment que cometin els treballadors en aquest àmbit.
Clàusula 48. Obligacions relatives a la continuïtat dels treballs
Durant el període d’execució del contracte, no es poden substituir per vacances
ni el responsable de l’execució del contracte ni el coordinador ni el responsable
de fer el control de qualitat.
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Clàusula 49. Condicions per a l’inici de l'execució del contracte
1. L’adjudicatari ha de nomenar una persona interlocutora única de l’empresa a
la seu del Parlament amb funcions de coordinació i interlocució entre el
Parlament i els equips aportats per l’empresa.
2. Abans de l’inici de l’execució dels treballs, l’adjudicatari ha de designar el
tècnic competent que dirigirà les feines del subministrament i la instal·lació dels
equips de climatització i ventilació, i també el coordinador de seguretat i salut.
Aquestes dues figures s’han de mantenir durant tot el termini d’execució de la
instal·lació i no poden ésser cobertes per altres persones amb la justificació que
es tracta d’un període de vacances.
3. L’adjudicatari, dins el termini de quinze dies a comptar des de la data de
signatura del contracte, ha de lliurar a la persona responsable de la supervisió
de l’execució del contracte l’estudi bàsic de seguretat i salut en el treball, i el
pla que el desenvolupa.
4. Una setmana abans de la data de l’inici de l’execució del contracte,
l’adjudicatari, mitjançant la persona responsable dels treballs designada per a
aquesta funció i a la qual fa referència l’apartat 1, s’ha de posar a disposició del
Parlament per a poder rebre les instruccions que es considerin adequades per a
oferir les prestacions en les condicions pactades i per a conèixer les normes de
funcionament del Parlament i per a qualsevol altra consideració que es cregui
convenient comunicar.
5. A l’inici de l’execució dels treballs, l’adjudicatari n'ha de lliurar una
planificació, en què han de constar tots els aspectes relatius a la instal·lació dels
equips i també la composició de l’equip de treball assignat. Aquesta planificació
ha d’ésser aprovada pel responsable de la supervisió de l’execució del contracte
a què fa referència la clàusula 52.
6. No iniciar en la data establerta l’execució efectiva del subministrament i els
treballs associats a què fa referència aquest plec, comporta la resolució
automàtica del contracte amb l’obligació d’indemnitzar el Parlament pels danys
i els perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que estableix l’article 225.3
del TRLCSP.
Clàusula 50. Condicions específiques d'execució del contracte
1. La part adjudicatària resta obligada a dur a terme el subministrament i la
instal·lació en el termini i les condicions específiques d'execució del contracte
definits per totes i cadascuna de les prescripcions tècniques, segons les
determinacions incloses en aquest plec i seguint les instruccions que el
Parlament doni durant l'execució del contracte, d'acord amb el que estableixen
els articles 209, 212 i subsegüents, i 292 del TRLCSP.
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2. El personal de l'adjudicatari ha d'anar identificat perquè se'l pugui reconèixer
com a personal de l'empresa adjudicatària. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària, abans d’iniciar els treballs, ha de lliurar al Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat una llista dels operaris que han
d’executar el contracte en què han de constar el número del document
d'identitat i la categoria professional, per a l’acreditació corresponent.
3. L'adjudicatari resta obligat a substituir immediatament, a petició del
Parlament, els empleats les actituds dels quals, a criteri del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, siguin perjudicials per a la bona
execució del contracte.
4. L'adjudicatari resta obligat a complir l'horari i el calendari establerts.
5. L'adjudicatari, mitjançant la persona responsable del contracte del Parlament
de Catalunya, resta obligat a informar diàriament al Parlament de l'estat dels
treballs d’instal·lació efectuats.
6. L'adjudicatari, a petició del Parlament i almenys en el termini dels deu dies
anteriors a la data d'inici de l'execució del contracte, resta obligat a fer a càrrec
seu totes les proves o els assaigs que siguin necessaris per a verificar que la
instal·lació del subministrament es duu a terme a satisfacció del Parlament.
7. L'adjudicatari resta obligat a dur a terme tots els controls i les actuacions
complementàries definits en el plec de prescripcions tècniques i a informar
immediatament sobre els resultats i el compliment dels dits controls i actuacions
a la persona responsable de la supervisió de l'execució del contracte.
8. L'adjudicatari ha de complir les recomanacions que li faci el Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, especialment les que se li lliurin
per escrit per mitjà de la persona responsable de la supervisió de l'execució del
contracte a què fa referència la clàusula 52. En particular, el Parlament es
reserva el dret d'inspeccionar la correcta execució del contracte, de manera
periòdica o puntual, i l'adjudicatari li ha de facilitar la realització d'aquesta tasca.
9. L’adjudicatari, un cop finits el subministrament, la instal·lació i la posada a
punt dels equips i la comunicació amb el programari de gestió i control, haurà
de legalitzar la instal·lació, facilitar tota la documentació tècnica generada
durant l’execució i, un cop signada l’acta de recepció, iniciar el període de
garantia i manteniment dels equips.
10. En el cas que l'adjudicatari de cada lot hagi d'elaborar algun informe, estudi,
avantprojecte o projecte, l'haurà de lliurar a la persona responsable de la
supervisió de l'execució del contracte a què fa referència la clàusula 52.
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Clàusula 51. Obligacions de l'adjudicatari
A més de les obligacions generals que estableixen les clàusules d'aquest plec i
les derivades del règim jurídic del contracte, l’adjudicatari resta obligat a:
a) Coordinar-se amb el Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat.
b) Complir tots els protocols d'actuació del Parlament i els que aquest li lliuri.
c) Complir l'horari i el calendari d'execució que estableix el Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o que derivi del plec de
prescripcions tècniques o del contracte.
d) Respondre de la qualitat dels equips subministrats i de les faltes o defectes
que es puguin produir, i fer les tasques de supervisió i de control que siguin
necessàries.
e) Dur a terme el contracte amb la prohibició absoluta de cedir-lo o
subcontractar-lo sense l'autorització expressa i per escrit de la Mesa del
Parlament.
f) Substituir immediatament, a petició del Parlament, els treballadors les
actituds dels quals, a criteri del Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat, siguin perjudicials per a assolir una bona i adequada execució del
contracte.
g) Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria
laboral, Seguretat Social, seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos
laborals i qualsevol altra disposició de caràcter general que sigui aplicable
d'entre les normes a què fa referència la clàusula 5.2.
h) Complir les recomanacions i les instruccions que li faci el Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat per mitjà de la persona responsable
de la supervisió de l'execució del contracte a què fa referència la clàusula 52,
especialment les que se li lliurin per escrit. En particular, el Parlament es reserva
el dret d'inspeccionar la qualitat dels productes que s'utilitzin i la correcta
execució del contracte.
i) Dur a terme, a càrrec seu, totes les proves o els assaigs necessaris per a
verificar el bon funcionament de l'equip de treball.
j) Comunicar immediatament al Parlament qualsevol incidència que, amb motiu
de les tasques objecte d'aquest contracte, pugui afectar el funcionament normal
del treball parlamentari.
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k) Assumir les despeses i els impostos derivats de la formalització del contracte
i qualsevol altra que sigui aplicable segons les disposicions vigents, en la forma
i la quantia que aquestes indiquin.
l) Coordinar-se amb els adjudicataris dels altres lots, en cas que s’adjudiquin a
contractistes diferents.
m) Tenir contractada, durant tota la vigència del contracte, una pòlissa de
responsabilitat civil amb una companyia d’assegurances de reconeguda
solvència per a respondre tant de les responsabilitats i els danys derivats de les
actuacions d’instal·lació o manteniment i reparació com dels danys causats per
les persones assignades a l’execució del contracte, per un import mínim
d’1.000.000 d'euros per sinistre i anualitat, en el cas del lot 1, i de 250.000
euros per sinistre i anualitat, en el cas dels lots 2 i 3.
Clàusula 52. Responsable de la supervisió de l'execució del contracte
1. El responsable de la supervisió de l'execució del contracte, amb les funcions
que li atribueix aquest plec de clàusules, és l’arquitecte i gestor ambiental del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o la persona en qui
delegui a aquest efecte.
2. L'adjudicatari de cada lot resta obligat a atendre i a seguir totes les
indicacions i les instruccions que el responsable li transmeti referents a
l'execució del contracte i, en especial, les referents a la qualitat de la feina i als
terminis d’execució del contracte. Aquesta obligació inclou les convocatòries de
reunions de treball al Palau del Parlament que el responsable consideri
necessàries per a assegurar que s'apliquen adequadament els criteris i les
normes de treball.
3. L'adjudicatari de cada lot ha d'atendre les observacions que emeti la persona
responsable de la supervisió de l'execució del contracte amb motiu de la tasca
d'interpretació de les prescripcions tècniques i li ha de donar tot el suport i la
col·laboració que calguin per a procurar-ne la bona execució.
Clàusula 53. Cessió i subcontractació
1. Els drets i les obligacions derivats del contracte es poden cedir a una tercera
persona si es compleixen els requisits que estableix l'article 226 del TRLCSP.
2. De conformitat amb el que estableix l'article 227 del TRLCSP, la part
adjudicatària, si bé pot executar directament el contracte, també pot
subcontractar-ne la realització a tercers, tenint en compte que el límit a què fa
referència l'apartat 2.e del dit article s'estableix en un 40% de l'import
d'adjudicació.
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3. L’adjudicatari pot subcontractar treballs a altres empreses, sempre que es
compleixin les condicions següents:
a) Els treballs contractats ho han d’ésser per a la realització únicament de
tasques objecte d’aquest contracte i definides en aquest plec.
b) La subcontractació d’aquests treballs ha d’ésser supervisada i autoritzada
expressament pels responsables del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat.
c) El cost de la subcontractació de treballs es considera inclòs en aquest
contracte, sense que es pugui imputar al Parlament cap cost addicional per
aquest concepte.
d) S’ha de garantir, prèviament a la subcontractació, el compliment de totes les
condicions incloses en aquest contracte.
e) Als efectes d’aquest contracte, es considera que les empreses
subcontractades han de donar la mateixa prestació que la que faria directament
l’adjudicatari, en tots els seus termes i condicions.
f) El tipus de contracte de l’empresa adjudicatària amb les empreses
subcontractades ha de tenir en compte que el treball prestat sigui el mateix que
l’exigit a l’adjudicatari per a la resta de treballs no subcontractats.
g) Hi ha treballs específics indicats en el plec de prescripcions tècniques que,
tant si se subcontracten com si els assumeix directament l’empresa
adjudicatària, exigeixen que el personal que els duu a terme estigui en possessió
de l’acreditació corresponent com a tècnic especialista.
3. L’adjudicatari ha de comunicar a l’òrgan de contractació, per escrit i després
de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, la
intenció de subscriure subcontractes. En aquest document, també ha d’indicar
la part de la prestació que pretén subcontractar (tant pel que fa a la relació de
treballs que es preveu subcontractar com a les característiques dels dits
treballs) i la identitat de l’empresa o les empreses subcontractades, i ha de
justificar suficientment l’aptitud d’aquesta o aquestes per a executar-la.
L’adjudicatari ha de notificar, per escrit, a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes. Aquestes dades s’han de
desenvolupar en l’informe mensual corresponent al període en què l’empresa
subcontractada ha actuat.
4. La formalització de subcontractes resta sotmesa al compliment de la resta de
requisits i circumstàncies que regula l’article 227 del TRLCSP. La infracció de les
condicions que estableix el dit article per a procedir a la subcontractació i la falta
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractada o de les circumstàncies
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determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’adjudicatari d’una penalitat
de fins a un 40% de l’import del subcontracte.
5. Les empreses subcontractades resten obligades només davant l’empresa
contractista principal (adjudicatari), que assumirà, per tant, la responsabilitat
total de l’execució del contracte davant el Parlament. El coneixement que el
Parlament tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren
la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
6. Les empreses subcontractades no tenen en cap cas una acció directa davant
el Parlament per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista,
com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
7. En cap cas l’empresa o les empreses contractades no poden concertar
l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per a contractar
d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord
amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes
de prohibició de contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP. Si l’òrgan de
contractació comprova que les empreses subcontractades es troben incurses en
algun dels dits motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar,
l’adjudicatari les haurà de substituir.
8. L’adjudicatari ha d’informar de la subcontractació a qui exerceix la
representació dels treballadors, d’acord amb la legislació laboral.
9. El pagament a les empreses subcontractades i a les empreses
subministradores es regeix pel que disposen els articles 228 i 228 bis del
TRLCSP.
Clàusula 54. Titularitat de la documentació produïda durant la
prestació del contracte
El Parlament disposa de tots els drets de propietat intel·lectual de l’inventari i
de la resta d’informes, estudis i documentació, en virtut de l’article 301.2 del
TRLCSP.
Clàusula 55. Confidencialitat
1. L’adjudicatari de cada lot i el personal al seu servei tenen l'obligació de
custodiar fidelment i curosament les dades relatives al Parlament de Catalunya
a les quals poden tenir accés com a conseqüència de la realització de les
tasques, i també el compromís que utilitzaran aquestes dades solament en la
mesura estrictament necessària per a aquest fi i que, en cap cas, no les
comunicaran a terceres persones altres que l'organisme contractant.
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2. La part adjudicatària de cada lot i el personal al seu servei estan obligats a
mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que puguin
conèixer amb motiu del compliment del contracte, especialment sobre les dades
de caràcter personal, que no poden copiar o utilitzar amb cap finalitat diferent
de la que estableix aquest plec, ni tampoc cedir-les a tercers. En aquest sentit,
han de complir el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, especialment el que estableix
l'article 12, sobre accés a les dades per compte de tercers.
3. L’adjudicatari de cada lot i el personal al seu servei no poden fer ús propi de
la informació a què tinguin accés ni proporcionar-la a tercers ni divulgar-la per
cap mitjà sense l’autorització expressa del Parlament.
4. L’adjudicatari de cada lot es compromet a adoptar totes les mesures de
caràcter tècnic, jurídic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de la
informació confidencial i les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés i n'evitin l'alteració, la pèrdua i el tractament o accés no autoritzat, tenint
en compte l’estat de la tecnologia, la natura i la sensibilitat de la informació
tractada i els riscos a què estigui exposada.
5. L’adjudicatari de cada lot ha d’exigir al seu personal i a tercers autoritzats,
que per raó del contracte poden tenir accés a la informació confidencial, el
mateix compromís de confidencialitat, i també el compliment de la normativa
interna respecte a les funcions i les obligacions del personal envers l’ús de les
TIC i la seguretat de la informació que l’adjudicatari pugui rebre de l’anterior
contractista que, amb motiu del pla de transferència del contracte, es considera
lliurada o revelada pel Parlament als efectes de confidencialitat. El compromís
de confidencialitat abasta fins a cinc anys després d’haver finalitzat el
subministrament amb relació a la informació confidencial de caràcter general i
de manera indefinida en el cas de les dades de caràcter personal.
6. Un cop finalitzada la vigència del contracte de cada lot, o en cas de resolució
anticipada, cadascuna de les parts s’obliga a lliurar a l’altra tot el material i la
documentació en suport paper, analògic, digital, informàtic o de qualsevol altre
tipus de què hagi disposat com a conseqüència de les relacions contractuals.
Igualment, l’adjudicatari ha de recuperar tota la informació confidencial difosa i
ha de destruir totes les notes, els documents i els resums que continguin
informació confidencial, i els ha d’esborrar de les bases de dades i altres suports
informàtics de propietat seva que continguin aquesta informació.
7. En el cas que un adjudicatari rebi un requeriment legal o judicial de
compliment obligat per a mostrar o presentar informació confidencial rebuda del
Parlament, n'ha de notificar immediatament per escrit al Parlament l’existència,
el contingut i les circumstàncies i, a la vista d’aquest requeriment, ha d’acordar
amb el Parlament la conveniència o no d’emprendre les accions legals pertinents
per a oposar-s'hi. Si escau, l’adjudicatari només pot subministrar la part estricta
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de la informació confidencial de què disposi, facilitada pel Parlament, i que calgui
presentar legalment.
Clàusula 56. Risc i ventura
1. El contracte de cada lot se subscriu a risc i ventura de la part adjudicatària.
2. La part adjudicatària de cada lot no té dret a ésser indemnitzada per les
pèrdues, les avaries o els perjudicis que es produeixin durant l'execució del
contracte.
Clàusula 57. Incompliment
1. Si la part adjudicatària, un cop formalitzat el contracte, no compleix les seves
obligacions, sigui per compliment defectuós o bé per retard continuat en la
prestació dels treballs, la Mesa del Parlament està facultada per a exigir-ne el
compliment amb la imposició de les penalitats que estableix aquest plec o per a
rescindir i deixar sense efecte el contracte, amb la pèrdua de la fiança definitiva
constituïda, amb l'audiència prèvia a la persona interessada.
2. Si els treballs duts a terme no s'adeqüen a la prestació contractada com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’adjudicatari, el Parlament pot
rebutjar-los i resta exempt de l'obligació de pagament o té dret, si escau, a la
recuperació del preu satisfet.
3. Si el Parlament opta per la imposició de penalitats, els imports d'aquestes es
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament s'hagin d'abonar a l’adjudicatari. L'import de la penalitat no exclou la
indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret el Parlament per
l'incompliment de l’adjudicatari.

X. RÈGIM SANCIONADOR
Clàusula 58. Infraccions
1. Les infraccions en què pugui incórrer l'adjudicatari en compliment del
contracte es qualifiquen de molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
a) No iniciar l’execució del contracte un cop signat, llevat que es doni una causa
de força major.
b) L'incompliment de l'execució del contracte, del pla d’execució i del
cronograma que en forma part, quan produeixi un perjudici molt greu.
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c) La paralització total i absoluta de l'execució de les prestacions que són objecte
d'aquest contracte imputable al contractista.
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials o màquines diferents
dels previstos en els plecs i en les ofertes de l’adjudicatari o que produeixin un
perjudici molt greu en l'execució del contracte.
e) El falsejament de les dades consignades per l’adjudicatari en el document de
cobrament.
f) L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals, i en especial de les del pla de seguretat i
salut en les prestacions.
g) No estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
h) Executar el contracte de manera manifestament defectuosa o irregular amb
l'incompliment de les condicions essencials que estableixen aquest plec i el plec
de prescripcions tècniques.
i) Cedir l'execució de treballs incomplint les condicions que estableix l'article 226
del TRLCSP i dur a terme qualsevol actuació que comporti subcontractar
l'execució de treballs sense autorització.
j) Desobeir reiteradament, més de tres vegades, les ordres escrites o els
advertiments del responsable de la supervisió de l'execució del contracte.
k) No utilitzar els mitjans humans i materials adscrits a l'execució del contracte
a què fa referència aquest plec i a què es va comprometre per mitjà de la
declaració responsable annexa al contracte (annex 1).
l) Malmetre la instal·lació dels equips expressament o per sabotatge.
m) Fer treballs defectuosos que provoquin danys greus a la institució, als seus
elements o a tercers.
n) Incomplir el deure de confidencialitat i reserva.
o) Incomplir qualsevol obligació que tingui la consideració d'essencial en aquest
plec.
p) Cometre tres faltes greus.
3. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) El comportament incorrecte o inadequat del personal destinat a l'execució del
contracte.

48│68

b) L'incompliment de les instruccions o les decisions del responsable de la
supervisió de l'execució del contracte sobre variacions de detall en l’execució
del contracte que no impliquin cap despesa per a l'adjudicatari.
c) La comissió d'irregularitats inadmissibles en l’execució del contracte, d'acord
amb les condicions d'execució definides en aquest plec de clàusules
administratives i en el de prescripcions tècniques, si la Mesa del Parlament
considera que el fet té una gravetat suficient per a considerar-lo una infracció
greu.
d) El retard en les operacions de manteniment programades respecte a la data
que la normativa aplicable fixa com a límit per a l'execució.
e) L'endarreriment, a partir de trenta dies, en la tramesa de la documentació
exigida en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
f) La dilació en la reparació dels equipaments.
g) La falta de veracitat de la informació proporcionada, inclosa la relativa a la
presència al centre de l'equip d'intervenció en cas d'una avaria urgent
susceptible d'afectar la seguretat de les persones o el medi ambient.
h) La manca de formació suficient del personal prèvia a la prestació dels treballs.
i) La comissió de cinc faltes lleus.
4. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:
a) El retard en l'execució d'operacions programades de manteniment i, en
particular, en les que excedeixin la data límit prescrita en la normativa aplicable.
b) L'incompliment dels requeriments
comptabilitzats setmanalment.

o

els

nivells

qualitatius

exigits,

c) L'endarreriment, fins a trenta dies, en la tramesa de la documentació exigida
en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
d) La reiteració d'avaries, urgents o no, d'idèntiques característiques, que
afectin repetidament els mateixos equips o sistemes.
e) L'absència de la documentació legalment preceptiva.
f) Les actuacions que generin avís de no conformitat per part del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
g) Les errades en el seguiment del manteniment que afectin directament la
despesa energètica i el confort dels usuaris.
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h) Les altres deficiències en què s'incorri per incompliment de les obligacions
derivades del plec de prescripcions tècniques i que no apareixen en aquesta
enumeració.
Clàusula 59. Sancions
1. Les infraccions qualificades de molt greus o les que comportin deixar de
prestar una condició d’execució del contracte essencial que produeixi un dany
avaluable econòmicament se sancionen amb una multa pel valor del triple del
contracte o pel valor del dany produït; si no són avaluables econòmicament o
no és possible fer la reposició del dany, se sancionen amb una multa de 4.001
euros a 8.000 euros. En tots dos casos, a criteri de la Mesa del Parlament, en
lloc de la sanció amb multa, es pot acordar la resolució del contracte.
2. Les infraccions qualificades de greus que comportin deixar de prestar una
condició d’execució obligatòria o que produeixin un dany avaluable
econòmicament o bé impossible de reparar se sancionen amb una multa pel
valor del doble del contracte o pel valor del dany produït; si no són avaluables
econòmicament, se sancionen amb una multa de 2.001 euros a 4.000 euros.
3. Les infraccions qualificades de lleus són objecte d'una advertència per escrit
la primera vegada que es cometen; a partir del tercer avís, se sancionen amb
una multa de fins a 2.000 euros.
Clàusula 60. Procediment sancionador
1. La imposició de sancions, inclòs l'acord de resolució de l'expedient, es durà a
terme per mitjà d'un acord de la Mesa del Parlament, a proposta del responsable
de la supervisió de l'execució del contracte, amb la incoació prèvia de l'expedient
corresponent i amb la preceptiva audiència prèvia a l’adjudicatari.
2. En el supòsit de les faltes lleus, la imposició la durà a terme directament el
responsable de la supervisió de l'execució del contracte, amb la preceptiva
audiència prèvia a l’adjudicatari.
3. L'import de les sancions s'ha de fer efectiu per mitjà de la deducció de les
quantitats que en concepte de pagament s'hagin d'abonar a l’adjudicatari.
L'import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què
pugui tenir dret el Parlament per l'incompliment de l’adjudicatari.
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XI. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 61. Modificació per causes generals
1. Una vegada perfet el contracte, el Parlament només hi pot introduir
modificacions per raó d'interès públic, d'acord amb el que estableix l'article 219
del TRLCSP, i per les causes que disposa l'article 107 del TRLCSP.
2. Les modificacions del contracte que es duguin a terme durant la durada
d'aquest amb motiu de l'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària o de
control de dèficit públic s'entén que es fan per raons d'interès públic, de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional 1 de la Llei 5/2017, del
28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
3. La modificació del contracte s'ha de formalitzar en un document
administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 219.2 del TRLCSP, i
comporta el reajustament de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix
l'article 99.3 del TRLCSP. Abans de modificar-lo, s’ha de donar audiència a
l’adjudicatari en els termes que estableix l'article 108.2 del TRLCSP.
Clàusula 62. Previsions de modificació contractual
Aquest plec no fa cap previsió de modificació contractual.

XII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 63. Extinció i resolució del contracte
1. El contracte de cada lot s'extingeix una vegada s'hagi complert i també per
resolució.
2. El contracte pot ésser resolt per acord de la Mesa del Parlament o de l'òrgan
en qui aquesta delegui per alguna de les causes següents:
a) En el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què hagi estat
formalitzat, si a parer de la Mesa del Parlament el treball executat per
l’adjudicatari fins aquesta data no té un nivell de qualitat satisfactori.
b) A més de les causes d'incompliment que estableix la clàusula 57, per
l'incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals que tinguin la
consideració d'essencials segons aquest plec de condicions.
c) Per denúncia per escrit d'una de les parts, sempre que el desistiment es
notifiqui per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
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d) Per mutu acord en els termes i les condicions que estableix l'article 224.4 del
TRLCSP.
e) Per qualsevol de les causes de resolució que estableix específicament aquest
plec o també per les causes generals que disposen els articles 223 i 308 del
TRLCSP i amb els efectes que estableixen els articles 225 i 309 del TRLCSP.
Clàusula 64. Recepció del contracte
1. El contracte s'entén acomplert per l’adjudicatari d'acord amb el calendari i les
condicions que estableixen aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i el
contracte.
2. El Parlament, quan rebi els treballs que són objecte del contracte, haurà
d'estendre, en el termini d'un mes, l'acta formal de conformitat o recepció del
contracte a partir de la qual comença a comptar el termini de garantia. En l'acta
s'ha de fer constar la conformitat del Parlament amb l'execució dels treballs, és
a dir, que aquests s'han fet d'acord amb el contracte, aquest plec i el plec de
clàusules tècniques; que s’han rebut els certificats de garantia corresponents a
la documentació tècnica dels equipaments, i també els manuals d’instal·lació i
funcionament dels diferents sistemes de climatització i ventilació, i que s'ha dut
a terme la correcta implementació dels equipaments en el programari de gestió
i control dels equips de climatització del Parlament de Catalunya.

XIII. TERMINI DE GARANTIA
Clàusula 65. Termini de garantia
1. A partir de la data de l'acta de recepció del contracte, d'acord amb el que
estableix l'article 222.2 i 3 del TRLCSP, comença a comptar el termini de
garantia, que serà vigent durant els dos anys posteriors al finiment de la
instal·lació dels equips, excepte que existeixi una garantia legal o contractual
de termini superior.
2. Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en
els treballs duts a terme, l'òrgan de contractació té dret a reclamar a
l’adjudicatari que els esmeni.
3. Un cop l’adjudicatari ha acomplert les obligacions derivades del contracte i
ha transcorregut el termini de garantia, si no hi ha responsabilitats que s'hagin
d'imputar sobre la garantia definitiva, l'òrgan de contractació l’ha de retornar
íntegrament.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
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ANNEX 1.1. Declaració responsable del licitador 1

Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l’empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
i sota la meva responsabilitat,
DECLARO:
1. Que tinc poder suficient per a representar l’empresa.
2. Que l’escriptura de constitució de l’empresa que represento està inscrita en el
Registre Mercantil següent:

Els punts 14, 14 bis, 14 ter i 14 quater i els punts 16, 16 bis, 16 ter i 16 quater s’han d’emplenar segons
el lot o els lots que es vol licitar.
1
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Localitat

Tom

Foli

Full

3. Que el NIF/CIF de l’empresa és el següent:
NIF/CIF
4. Que l’empresa està facultada per a signar un contracte amb l’Administració, ja que
té plena capacitat d’obrar i no està sotmesa, ni ella ni cap dels seus representants, a
cap de les prohibicions per a contractar, d’acord amb els articles 54 i 60 del TRLCSP.
5. Que, atès el que estableix l’article 146.1.c del TRLCSP, l’empresa està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social
que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a acreditar
per mitjà de la presentació de les certificacions dels organismes competents en el cas
que l’empresa esdevingui adjudicatària del contracte. I, específicament, que no duu a
terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen
normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals.
6. Que l’empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa
vigent per al seu funcionament legal.
7. Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no
inferior al 2% o ha adoptat alguna de les mesures alternatives que estableix l’article 2
del Reial decret 364/2005, del 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat,
i que disposa del corresponent pla d’igualtat de dones i homes.
8. Que la dita empresa ha presentat la documentació per a participar en el lot o els lots
següents:
Lot 1

Lot 2

Lot 3

9. Que l’empresa, amb relació al Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat (RELI) o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat
(ROLECE):
RELI

ROLECE
No hi està inscrita.
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Hi està inscrita i totes les dades que hi consten són plenament
vigents. En cas d’esdevenir adjudicatari, em comprometo a
comunicar al Parlament qualsevol variació en aquesta situació.

Hi està inscrita, però no totes les dades que hi consten són
plenament vigents. En cas d’esdevenir adjudicatari, em comprometo
a lliurar la documentació que es requereixi amb relació a aquestes
dades no actualitzades.

10. Que l’empresa no incompleix cap de les circumstàncies a les quals es refereixen la
Llei de l’Estat 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat, la Llei 21/1987, del 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.
11. Que l’empresa accepta totes les exigències tècniques, econòmiques i normatives del
plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques que regeixen la
licitació.
12. Que l’activitat de l’empresa té una relació directa amb l’objecte del concurs i que fa
més de cinc anys que duu a terme subministraments equivalents als de l’objecte del
contracte.
13. Que la xifra global del volum de negoci de l’empresa relativa als darrers tres exercicis
és la següent:
Any

Any

Any

€

€

€

14. Que la xifra del volum de negoci de l’empresa referida a l’execució d’activitats
coincidents amb l’objecte de contractació del lot 1 relativa als darrers tres exercicis és
la següent:
Any

Any

Any

€

€

€

14 bis. Que la xifra del volum de negoci de l’empresa referida a l’execució d’activitats
coincidents amb l’objecte de contractació del lot 2 relativa als darrers tres exercicis és
la següent:
Any

Any

Any

€

€
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€

14 ter. Que la xifra del volum de negoci de l’empresa referida a l’execució d’activitats
coincidents amb l’objecte de contractació del lot 3 relativa als darrers tres exercicis és
la següent:
Any

Any

Any

€

€

€

15. Que la xifra de patrimoni net de l’empresa («Apartat A: Patrimoni net» dels
corresponents balanços) no és inferior a la meitat del capital social i que l’empresa no
té fons propis negatius, com ho mostren les dades següents:
Any

Any

Any

Capital social

€

€

€

Xifra de patrimoni net

€

€

€

16. Que els principals subministraments duts a terme els cinc darrers anys amb relació
a l’objecte de contractació del lot 1 són:
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
16 bis. Que les principals obres dutes a terme els cinc darrers anys amb relació a
l’objecte de contractació del lot 2 són:
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
16 ter. Que els principals subministraments duts a terme els cinc darrers anys amb
relació a l’objecte de contractació del lot 3 són:
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
17. Que l’empresa que represento, en el cas que esdevingui adjudicatària d’algun dels
lots, adscriurà a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients
d’acord amb el que estableix l’article 64.2 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, del 14 de novembre, i amb el que disposa el plec de clàusules administratives
amb els efectes que estableix l’article 223.f TRLCSP. Aquest compromís es converteix
en un element obligacional essencial del contracte.
18. Que la dita empresa, en el cas que resulti adjudicatària en el dit procediment de
licitació, haurà de contractar una pòlissa de responsabilitat civil amb una companyia
d’assegurances de reconeguda solvència per a respondre de les responsabilitats o els
danys derivats de les actuacions de manteniment i reparació o dels danys causats per
les persones que hi estiguin assignades en l’execució del contracte, n’haurà de fer la
corresponent acreditació a l’òrgan de contractació dins el període que estableix l’article
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151.2 del TRLCSP i s’haurà de comprometre a mantenir-la vigent durant tota la durada
del contracte, considerant aquest compromís un element obligacional essencial del
contracte.
La pòlissa ha de cobrir la responsabilitat civil pels imports següents:
Lot 1

Per un import mínim d’1.000.000 € per sinistre i any.

Lots 2 i 3

Per un import mínim de 250.000 € per sinistre i any.

19. Que l’empresa que represento té la intenció de recórrer a les capacitats d’altres
empreses, de conformitat amb el que estableixen l’article 63 del TRLCSP i l’article 63 de
la Directiva 2014/24/UE, o la intenció de subscriure subcontractes en els termes
següents:
Lot de referència

Empresa proposada

Objecte

Import previst

20. Que consento l’ús de mitjans electrònics per a rebre les notificacions, les
comunicacions i els requeriments que el Parlament de Catalunya m’hagi de fer en el
marc d’aquest procediment de licitació, especialment els que estableix l’article 151.2 i
4 del TRLCSP, amb l’abast i els efectes que consten en aquests preceptes. A aquests
efectes, comunico l’adreça electrònica següent:

21. Que la informació i els documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
22. Que, com a signant d’aquesta declaració i en la representació amb què actuo, tinc
capacitat suficient per a comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per a contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 1.2. Declaració responsable respecte a una empresa que es
vol subcontractar 2

Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l’empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
i sota la meva responsabilitat,
DECLARO:
1. Que tinc la intenció de recórrer a les capacitats d’altres empreses, de conformitat
amb el que estableixen l’article 63 del TRLCSP i l’article 63 de la Directiva 2014/24/UE,
o la intenció de subscriure subcontractes amb una empresa seguint els paràmetres
següents:3

2

3

S’ha d’emplenar una declaració separada per a cadascuna de les empreses que es vol subcontractar.
Podeu inserir tantes files com siguin necessàries.
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Lot de referència

Empresa proposada

Objecte

Import previst

2. Que el NIF/CIF de l’empresa que s’ha de subcontractar és el següent:
NIF/CIF
3. Que l’empresa que vull subcontractar accepta totes les exigències tècniques,
econòmiques i normatives del plec de clàusules administratives i del plec de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació.
4. Que l’activitat de l’empresa que vull subcontractar té una relació directa amb l’objecte
del concurs i que fa més de cinc anys que duu a terme subministraments equivalents
als de l’objecte del contracte.
5. Que l’empresa que vull subcontractar està facultada per a signar un contracte amb
l’Administració, ja que té plena capacitat d’obrar i no està sotmesa, ni ella ni cap dels
seus representants, a cap de les prohibicions per a contractar, d’acord amb els articles
54 i 60 del TRLCSP.
6. Que, atès el que estableix l’article 146.1.c del TRLCSP, l’empresa que vull
subcontractar està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social que imposen les disposicions legals vigents, aspecte
que em comprometo a acreditar per mitjà de la presentació de les certificacions dels
organismes competents. I, específicament, que no duu a terme operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de
capitals i són considerats paradisos fiscals.
7. Que l’empresa que vull subcontractar compleix tots els requisits i les obligacions
exigits per la normativa vigent per al seu funcionament legal.
8. Que l’empresa que vull subcontractar està integrada per un nombre de treballadors
amb discapacitat no inferior al 2% o ha adoptat alguna de les mesures alternatives que
estableix l’article 2 del Reial decret 364/2005, del 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat, i que disposa del corresponent pla d’igualtat de dones i
homes.
9. Que l’empresa que vull subcontractar, amb relació al Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat (RELI) o al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat (ROLECE):
RELI

ROLECE
No hi està inscrita.

Hi està inscrita i totes les dades que hi consten són plenament
vigents. En cas d’esdevenir adjudicatari, em comprometo a
comunicar al Parlament qualsevol variació en aquesta situació.
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Hi està inscrita, però no totes les dades que hi consten són
plenament vigents. En cas d’esdevenir adjudicatari, em comprometo
a lliurar la documentació que es requereixi amb relació a aquestes
dades no actualitzades.

10. Que l’empresa que vull subcontractar no incompleix cap de les circumstàncies a les
quals es refereixen la Llei de l’Estat 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici de
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, la Llei 21/1987, del 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.
11. Que els principals subministraments que l’empresa que vull subcontractar ha dut a
terme els cinc darrers anys amb relació a l’objecte de contractació són:
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
- Especifiqueu-ne el nom de l’empresa o Administració, l’objecte del contracte i l’import.
12. Que, com a signant d’aquesta declaració i en la representació amb què actuo, tinc
capacitat suficient per a comparèixer i signar aquesta declaració.
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 2.1. Proposta de criteris quantificables automàticament
del LOT 1: Subministrament i instal·lació dels equipaments de
climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de
Catalunya
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Lot:

1 (Subministrament i instal·lació dels equipaments de
climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament
de Catalunya)

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l’empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
i sota la meva responsabilitat,

MANIFESTO:
1. Que m'he assabentat del procediment obert que es tramita per a adjudicar la
contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (expedient núm. 62000008/11) i que vull prendre-hi part en el dit lot 1.
2. Que em comprometo a dur a terme el subministrament d'acord amb el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, que declaro conèixer i que
accepto de manera incondicional, d'acord amb l’oferta que faig constar en aquesta
proposta.
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3. Que els preus d'execució del contracte, als quals em comprometo, sense tenir en
compte l'IVA, es desglossen de la manera següent:
Oferta econòmica

Preu proposat

€

NOTA. Els preus s’han d’expressar sense IVA i amb dos decimals.

Oferta proposada amb relació a l’ampliació del període de garantia de dos anys i
manteniment vinculat definit pel plec de prescripcions tècniques:
(Només podeu marcar una opció.)
2 anys a partir de la fi de la garantia mínima
1 any i 6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
1 any a partir de la fi de la garantia mínima
6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
Sense ampliació de garantia
4. Que em comprometo a mantenir l'oferta durant un termini de quatre mesos a comptar
de la data d'obertura de pliques (sobres C).

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 2.2. Proposta de criteris quantificables automàticament
del LOT 2: Subministrament i instal·lació d’equipaments per a
donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció
d’Estudis Parlamentaris
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Lot:

2 (Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar
continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció
d’Estudis Parlamentaris)

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l’empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
i sota la meva responsabilitat,

MANIFESTO:
1. Que m'he assabentat del procediment obert que es tramita per a adjudicar la
contractació del subministrament i la instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat
a la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (expedient núm.
620-00008/11) i que vull prendre-hi part en el dit lot 2.
2. Que em comprometo a dur a terme el subministrament d'acord amb el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, que declaro conèixer i que
accepto de manera incondicional, d'acord amb l’oferta que faig constar en aquesta
proposta.
3. Que els preus d'execució del contracte, als quals em comprometo, sense tenir en
compte l'IVA, es desglossen de la manera següent:
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Oferta econòmica

Preu proposat

€

NOTA. Els preus s’han d’expressar sense IVA i amb dos decimals.

Oferta proposada amb relació a l’ampliació del període de garantia de dos anys i
manteniment vinculat definit pel plec de prescripcions tècniques:
(Només podeu marcar una opció.)
2 anys a partir de la fi de la garantia mínima
1 any i 6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
1 any a partir de la fi de la garantia mínima
6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
Sense ampliació de garantia
4. Que em comprometo a mantenir l'oferta durant un termini de quatre mesos a comptar
de la data d'obertura de pliques (sobres C).

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 2.3. Proposta de criteris quantificables automàticament
del LOT 3: Substitució dels equipaments autònoms de
climatització del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Lot:

3 (Substitució dels equipaments autònoms de climatització
del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22)

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l’empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
i sota la meva responsabilitat,

MANIFESTO:
1. Que m'he assabentat del procediment obert que es tramita per a adjudicar la
contractació de la substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (expedient núm. 620-00008/11) i que vull prendre-hi
part en el dit lot 3.
2. Que em comprometo a dur a terme el subministrament d'acord amb el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, que declaro conèixer i que
accepto de manera incondicional, d'acord amb l’oferta que faig constar en aquesta
proposta.
3. Que els preus d'execució del contracte, als quals em comprometo, sense tenir en
compte l'IVA, es desglossen de la manera següent:
Oferta econòmica
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Preu proposat

€

NOTA. Els preus s’han d’expressar sense IVA i amb dos decimals.

Oferta proposada amb relació a l’ampliació del període de garantia de dos anys i
manteniment vinculat definit pel plec de prescripcions tècniques:
(Només podeu marcar una opció.)
2 anys a partir de la fi de la garantia mínima
1 any i 6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
1 any a partir de la fi de la garantia mínima
6 mesos a partir de la fi de la garantia mínima
Sense ampliació de garantia
4. Que em comprometo a mantenir l'oferta durant un termini de quatre mesos a comptar
de la data d'obertura de pliques (sobres C).
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 3. Declaració d’informació confidencial
Informació sobre l'expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i
sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per
a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient:

620-00008/11

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació de
l'empresa:
A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l’encapçalament i als
efectes del que estableix l’article 140.1 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, sota
la meva responsabilitat,
DECLARO:
Que la informació que es detalla a continuació és confidencial:

Feu una relació de la informació que considereu confidencial, detallant, en
cada cas, la norma per la qual es considera confidencial (informació +
«amb motiu de la protecció de...»).

I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:

68

