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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Exp. Núm.: CTTC1-SE-2017

A) OBJECTE: Servei de neteja, desinfecció ordinária i recollida de residus sólids del Centre
Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya - CTTC

B) PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 75.000 €/anuals (iva exciós)

C) FINANÇAMENT: Pressupost 2017-2018-2019.

D) REVISIÓ DE PREUS: No s’admet.

E) ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES: No són admeses.

E) GARANTIA PROVISIONAL: No s’escau.

Fi) GARANTIA DEFIN IVA: 5% de I’import total de licitació

G) LLOC 1 DATA DE LLIURAMENT DE LES PROPOSICIONS:
Registre a la Recepció
Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya
Av. Carl Friedrich Gauss, 7 Building B4
08860 Castelldefels

Data Iímit de presentació: 15 de gener fins a les 14:00.

H) DURACIÓ DEL CONTRACTE: 2 anys, amb probabilitat de prórroga.

1) SOLVENCIA l CLASIFICACIÓ EMPRESARIAL: D’acord amb els articles 74, 75 i 78 deI RD 3/2011

J) MESA DE CONTRACTACIÓ:

Presidenta: Mercé Carrasco
Vocal: Carme Gómez
Secretária: Cristina López

K) ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ: El Patronat del CTTC.

IOO24?2OI



\
CTTC9

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av. Carl Friedrich Gauss, 7 — B4 —

08860 Casteildefels (Barcelona)
Spain
Tel.: +34 93 645 29 00
Fax: +34 93 545 29 01
info @cttc. es
wwwcttc.es

L) RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Mercé Carrasco, administradora general, delegada aquesta
funció per I’acord del Patronat en data 24 d’octubre de 2016 ¡ poders amb data 11 de novembre de
2016.

LLDC ON ES REALITZARÁ:
B4 Av. Carl Friedrich Gauss 7, B-4
B6 Av. Carl Friedrich Gauss 11, B-6

Amb l’objectiu de donar compliment a l’Acord del Govern de 25 d’abril de 2017 a la disposició
cinquena, es reserva aquest contracte per a centres especials de treball empreses d’inserció social.

Els licitadors hauran d’acreditar que són un centre CET o d’inserció social en el sobre A.
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PLEC DE CLÁUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT
OBERT D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE

1. OBJECTE 1 RÉGIM JURÍDIC.

1 1.7. El present Plec té per objecte la contractació del servei de neteja a desinfecció ordinária ¡
recollida de residus sólids del Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya d’ara en
endavant ClIC.

1.2. En objecte de la present contractació concorren les característiques de l’art. 10 del RDL 3/2011
del4de novembre de 2011.

1.3. La contractació s’adjudicará pel procediment obert, ¡ es regirá per l’establert en aquest Plec,
d’acord amb les lnstruccions Internes de Contractació del CTTC i, per al no previst en elles, será
d’aplicació el RDL 3/2011 de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el text refós de la llei de
Contractes del Sector Públic art. 157 a 161, el GRLCSP, LIei 14/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització, el Rejal Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de
mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de Ilocs de treball,
la Llel 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable
de factures en el Sector Públic, el Rejal Decret-Llei 6/2013 de 28 de juny, de mesures urgents contra
la morositat, el Rejal decret 773/2015, de 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 1096/2001, de 12 d’octubre i la aplicació de les Directives Comunitáries 2014/23/UE i
201 4/24/UE relatives a l’adjudicació de contractes i contractació.

1.4. lgualment aquest contracte queda sotmés a la normativa general sobre seguretat i higiene en el
trebali, medi ambient i propietat industrial i intel•lectual, així com a altres disposicions específiques
que segons l’objecte del contracte siguin d’aplicació.

II. PRESSUPOST, EXISTÉNCIA DE CRÉDIT, IMPOSTOS, REVISIÓ DE PREUS, DURADA.

11.7. El pressupost máxim del present contracte és el detallat en l’apartat B) del QUADRE DE
CARACTERISTIQUES annex.

Existeix crédit suficient fins a l’import del pressupost aprovat pel pressupost CUC 2017, previsió
pressupostária de 2017 a 2019

11.2. L’aplicació pressupostária de les obligacions económiques que es deriven del compliment del
contracte, figura en l’apartat C) del QUADRE DE CARACTERISTIQUES annex.

11.3. Amb carácter general, s’entendrá que les ofertes presentades pels Iicitadors comprenen no
solament el preu del contracte, sinó també totes les despeses directes e indirectes que el contractista
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hagi de realitzar per a la normal execució del servei contractat, com tributs, transport, conservació,
retirada de residus, maquinaria, danys a tercers, aplicació de disposicions legals en matéria de
seguretat i salut, i control de qualitat.

11.4. El preu de contractació d’aquest subministrament podrá ser objecte de revisió, sempre que es
reculli aquesta possibilitat i condicions de la mateixa en l’apartat D) del QUADRE DE
CARACTERISTIQUES annex, de conformitat amb el regulat en els arts. 89 a 94 del RDL 3/2011.

III. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, FORMA D’ADJUDICACIÓ, ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ i
PERFIL DE CONTRACTANT.

111.1. L’expedient de contractació es tramita per via ordinária, mitjançant procediment obert.

111.2. L’órgan de contractació d’aquesta contractació es descriu en l’apartat K) del QUADRE DE
CARACTERISTIQUES annex.

111.3. El responsable del contracte es descriu en l’apartat L) del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
annex.

111.4. Els anuncis i les informacions en quant a aquest contracte es publiquen en el Perfil de
Contractant de la web i de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

IV. DISPOSICIONS REFERENTS A LA FASE DE LICITACIÓ.

IV.7. Empreses licitadores.

Estan facultats per contractar amb el CTTC les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 54 del RDL
3/2011, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60
de la referida Llei i que acreditin la suficient solvéncia económica, financera i técnica o professional
d’acord amb els requisits que s’estableixen en el present Plec.

Tant mateix, les empreses licitadores es comprometen a complir amb els següents principis étics i
regles de conducta els quals adequará a la seva activitat durant tot el procés de contractació:

1 .- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar, abstenint-se
de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de práctica corrupta i posar en
coneixement deIs órgans competents qualsevol manifestació d’aquestes práctiques que, al seu parer,
sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurréncia.

UNE I16i
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2.- Amb carácter general, els Iicitadors els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumiran les obligacions següents:

a) Observar eis principis, les normes i els cánons étics propis de les activitats, els oticis
i/o les professions corresponents a les prestacions objectes deis contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interés públic en l’ámbit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució deis contractes.

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumiran les obligacions següents:
a) Comunicaran immediatament a l’órgan de contractació les possibies situacions de

conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 201 4/24/UE.

b) No sol.licitaran, directament o indirectament, que un cárrec o empleat púbiic influeixi
en l’adjudicació del contracte.

c) No oferiran ni facilitaran a cárrecs o empleats públics avantatges per a elIs mateixos
o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) Respectaran els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva s’abstindran
de reaiitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar
la competéncia, com per exemple els comportaments col lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) No utilitzaran informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la
licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Col.laboraran amb l’órgan de contractació en les actuacions que aquest reaiitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que Ii
sigui sol.licitada per a aquestes finalitats.

g) Compliran les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparéncia i
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que
els pertoquin de forma directa per previsió legal.

h) Denunciaran els actes deis quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta cláusula.

4.- L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part deis licitadors o
contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de contractació pública, de
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibies conseqüéncies previstes a la
legislació vigent.

En el supósit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrá tenir en compte a les
societats pertanyents al grup, a l’efecte d’acreditació de la solvéncia económica, financera i técnica o
professional, o de la corresponent classificació, si escau, de la persona jurídica dominant, sempre
que aquest acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans d’aquestes societats
necessaris per a l’execució deis contractes.

UNE ICEU
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Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte de conformitat amb l’art. 59 del RDL 3/2011. Cadascun deis empresaris
que componen l’agrupació, haurá d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvéncia económica,
financera i técnica o professional, amb la presentació de la documentació requerida en les cláusules
següents, havent dindicar en document privat els noms i circumstáncies deis empresaris que la
subscriguin, la participació de cadascun d’eils ¡ la persona o entitat que, durant la vigéncia del
contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots elis enfront del CTTC que assumeixen el
compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses (art. 24 deI RGLCAP). El citat document
haurá d’estar signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la Unió.

lgualment, la presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposará l’exclusió del
procediment d’adjudicació, amb carácter general, de les ofertes formulades.

La presentació de proposicions presumeix, per part del licitador, I’acceptació incondicionada de les
cláusules d’aquest Plec la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per a contractar amb el CTTC.

IV.2. Presentació de les proposicions.

Des del dia de la publicació de l’anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la
documentació a través del Perfil de Contractant a la página web o a la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya
hffps://contractaciopublica.gencat.cafJecofin ijscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&kevword=cttc&regCode=vie
wDetaii&idCap=208080&

La present licitació es publicará mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat a la página web
de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada documentació inclou els següents documents:
- Piec de Cláusu les Particuiars.
- Plec de Prescripcions Técniques.
- Contracte tipus.

Per a participar en la licitació a qué fa referéncia aquest Plec, les empreses licitadores han de
presentar tres sobres, marcats amb Sobre A, Sobre B, ¡ Sobre C, tancats ¡ signats pel licitador, o per
persona que el representi, amb la firma identificadora del proponent, la qual ha de ser Ilegible.

A cada sobre ha de constar, clarament, de quin Sobre es tracta (A, B 1 C), Nom del contracte que es
licita, número d’expedient, lot si cal, Nom i cognoms o Raó Social de ‘empresa licitadora, NIF,
adreça, fax, teléfon, correu electrónic, persona de contacte, data i signatura. La no constatació
d’aquests extrems, quant doni iioc a no identificar el proponent, será considerada causa d’exclusió.

Aquesta documentació es presentará al Registre de la Recepció del CTTC a l’adreça indicada a
l’apartat G) del QUADRE DE CARACTERISTIQUES annex. També es pot presentar per correu. En
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aquest cas, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de la tramesa de la documentació a
‘Oficina de Correus i anunciar a l’órgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un
telegrama, télex, fax o correu electrónic licitacions@cttc.cat en el mateix dia, sempre abans de I’ultima
hora i dia determinats com a període de presentació. En cas que després de 10 dies naturais des de
la finalitzaciá del termini de presentació de proposicions no hagués arribat la proposició enviada per
correu a aquesta no será admesa en cap cas.

La comunicació per correu electrónic, de qué s’ha remés l’oferta, será válida si consten la transmissió
i la recepció de les dates i el contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera
fefaent el remitent i el destinatari. En aquest supósit es procedirá a l’obtenció de la cópia impresa i al
seu registre, que s’incorporará a l’expedient.

Si no concorren aquests dos requisits, i en cas que sigui rebuda per I’órgan de contractació un cop
passada la data d’acabament del termini que es fixa en els anuncis, la proposició no será admesa.
Transcorreguts, peró, 10 dies naturals a partir de l’esmentada data sense que s’hagi rebut la
proposició, aquesta no será adm esa en cap cas.

Cada licitador no pot presentar més que una sola sollicitud de participació. Tampoc podrá subscriure
cap proposició amb unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o participa en més d’una unió
temporal.

Les empreses licitadores podran presentar la documentació en catalá o castellá.

La vuineració d’aquestes premisses dóna lloc de forma automática a I’exclusió de totes les sol. licituds
presentades pel mateix licitador.

IV.3. SOBRE A: Documentació general, personalitat jurídica i justificants.

Els licitadors hauran d’acreditar que són un centre CET o d’inserció social.

En aplicació de les Directives Comunitáries 2014/231UE i 20141241UE relatives a l’adjudicació de
contractes i contractació, les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la
qual indiquin que compleixen, en el moment de presentació de les proposicions, amb els
requeriments documentals i els requisits de capacitat i de solvéncia establerts en aquest plec, d’acord
amb el model que s’adiunta com a annex 1.

D’acord amb el que estableix en la fase de classificació de les ofertes i requeriment de documentació
previ a l’adjudicació d’aquest plec, l’acreditació de la possessió de la documentació exigida per
acreditar el compliment deIs requisits a qué es refereix la declaració responsable, l’haurá d’efectuar
‘empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més
avantatjosa, amb carácter previ a l’adjudicació.

Així mateix, les empreses licitadores han d’aportar el resguard acreditatiu de la constitució de la
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garantía provisional, quan sigui exigible.

En cas de sortir el licitador adjudicatari haurá d’aportar la següent documentació:

A.1. Licitadors no inscrits en el Registre Electrónic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (REL1) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)

En el Sobre A s’ha d’incloure un índex amb el contingut.

Els documents a presentar poden ser:

- Originals.
- Copies legitimades per un notan.
- Copies auténtiques validades per qualsevol Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya.

inicialment s’ha de relacionar en un ilistat tots els documents que s’han d’incloure obiigatóriament en
el Sobre i que son els següents:

IV.3.1. Acreditació personalitat jurídica.

- Si és una persona física espanyola, presentará cópia del DNI, compulsada administrativament, i
haurá d’acreditar el nom comercial amb qué funciona per traficar amb mercaderies. Ha de presentar,
si escau, el certificat de la inscnipció en el Registre Mercantil.

- Si és una societat espanyola, ha de presentar l’escriptura de constitució i modificació inscrita en el
Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que Ii sigui
aplicable. Si no ho fos, i’acreditació de la capacitat d’obrar es reaiitzará mitjançant i’escriptura o
document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional en el que constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrit, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.

A l’efecte d’acreditar la personalitat i la representació deis signants de les ofertes, cal aportar el DNI i
l’escriptura o el document justificatiu deis poders de qui signa la proposició presentada, degudament
inscrit en el Registre Mercantil. S’haurá de presentar declaració responsable conforme els poders són
vigents i no han estat modificats, restningits o iimitats, especificant la data de l’escniptura
d’apoderament, el número de protocol i el nom del notan (annex núm. 5). Eis poders esmentats han
de ser suficients en dret per a poder concórrer en nom de i’empresa que representi en la licitació.

- La capa6itat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, o
signataris de i’acord sobre i’Espai Económic Europeu, s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en eis
registres procedents d’acord amb la legisiació de l’Estat on estan establertes, mitjançant la
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin
reglamentáriament, d’acord amb les disposicions comunitáries d’apiicació. A i’efecte d’acreditar la
personalitat i la representació deis signants de les ofertes, cal aportar el passaport 1 l’escriptura o el
document justificatiu deis poders de qui signa la proposició presentada mitjançant una declaració
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jurada.

- La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en el parágraf anterior s’ha
d’acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomática Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent
o de la Oficina Consular en l’ámbit territorial en la qual radiqui el domicili de ‘empresa, en els termes
que disposa l’article 72 dei RDL 3/2011, mitjançant la presentació d’una declaració jurada.

- Les ofertes licitades per unions o agrupacions d’empreses que es constitueixin temporalment a
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat
i’adjudicació al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades solidáriament davant En aquests
supósits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun deis seus components acreditará la
seva capacitat, personalitat, representació ¡ soIvncia, essent obligatori indicar en document separat
eis noms i circumstáncies deis qui la subscriuen, el percentatge de participació de cadascun d’eils i
hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins la seva extinció. El licitador que formi
part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment no podrá concórrer
individuaiment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió d’empresaris.

IV.3.2. Acreditació de la solvéncia.

En aplicació del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reiai
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, les empreses acreditaran la seva solvéncia segons el que s’indica
a continuació:

Solvéncia económica ¡ financera

Cal presentar una declaració del representant de l’empresa sobre el volum global de negocis

Com a acreditació documental les empreses hauran de presentar els darrers tres exercicis que
tinguin els comptes anuals definitius i presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui.

Solvéncia técnica

Lacreditació documental duna relació deis principals serveis realitzats en els darrers cinc anys que
inclogui import dates i destinatari, públics o privats deis mateixos. Els serveis efectuats sacreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per lórgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest, o a
manca d’aquest certificat, mitjançant declaració de lempresari.

Classificació empresarial

El contractista pot acreditar alternativament la seva solvéncia acreditant la classificació empresarial
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que hi apareix en lapartat 1. del quadre de característiques.

IV.3.3. Declaració responsable.

a) Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb l’Administració
assenyalades a l’article 60 del RDL 3/2011. Aquesta declaració haurá de contenir expressament el fet
de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d’una empresa pertanyent a un Estat membre
de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de l’Estat respectiu, aquesta
certificació es podrá també substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
judicial fsegons models deis Annex lA o iB). Les empreses no espanyoles presentaran la
documentació mitjançant d’una traducció jurada.

b) Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificitats técniques o en
els documents preparatoris del contracte. Les empreses no espanyoles presentaran la documentació
mitjançant duna traducció jurada. (segons el model de Annex 9).

c) Declaració sobre grup empresarial: AIs efectes de determinar el carácter anormal o
desproporcionat de les baixes, els licitadors hauran de presentar una declaració en la que manifestin
si pertanyen a algun Grup de Societats i, en cas afirmatiu, s’haurá d’indicar les empreses que
conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un Grup de Societats
aquelles que es trobin en qualsevol deis supósits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.

IV.3.4. Garantia provisional.

Acreditatiu que s’ha constituit la garantia provisional, a favor del CTTC, davant el propi órgan de
contractació quan es tracti d’aval o d’assegurança de caució, ¡ a la Caixa General de Dipósits de la
Generalitat (Rambla de Catalunya 19-21, Barcelona), o de qualsevol de les seves delegacions a
Lleida (c/ de Lluís Companys 1), Girona (Ctra. de Barcelona 54) ¡ Tarragona fc! del Monestir de
Poblet 3), en les restants modalitats.

Els avals prestats per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crédit o societat de garantia
recíproca, autoritzats per a operar a Espanya, s’hauran de presentar de conformitat amb les
característiques, requisits i model de l’Annex 2, amb les signatures deis seus atorgants legitimades
notarialment.

La quantia de la garantia provisional será la que es determina en l’apartat F), del QUADRE DE
CARACTERISTIQUES annex.

Les agrupacions temporals d’empreses en formació que presentin garanties provisionals mitjançant
un aval han de fer constar totes les empreses que formen la Unió Temporal d’Empreses (UTE). Si
laval satorga en nom només d’una de les empreses, s’ha d’especificar en el text que assumirá les
responsabilitats derivades deis incompliments de les obligacions legalment establertes per pan de
totes les empreses que concorren a la licitació com a UTE en formació.

0024 120 1 1
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Quan l’empresa sigui estrangera, d’acord amb les práctiques comercials internacionals derivades
deis principis establerts en la Convenció de Viena, dli d’abril de 1980, sobre els contractes de
compravenda internacional de mercaderies, la garantia provisional del compliment del contracte la
formalitzará de la mateixa manera que les empreses espanyoies.

La garantia provisional es regirá per allá que disposa l’article 103 deI RDL 3/2011.

IV.3.5. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres.

En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció deis jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al concursant, tot aixó sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista al contracte
tipus. Les empreses no espanyoles presentaran la documentació mitjançant una traducció jurada.

IV.3.6. Altres acreditacions.

Obiigatáriament es requereix:

- Document en el qual ‘empresa designa i es compromet a tenir com a responsable de Seguretat i
Salut en la installació una persona amb titulació suficient per aquesta funció.
- Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevenció de riscos laborais
(annex 7).
- Document on s’indiqui clarament una adreça de correu eiectránic que será utilitzat per tal d’enviar
les notificacions previstes al RDL 3/2011 segons indica l’art. 146 d) del mateix.

Altres acreditacions:

- Documentació acreditativa de que l’empresa disposa en la seva plantilla d’un nombre de
trebailadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer l’ús dei dret preferent, en cas d’empat, en els
temes establers en la Disposició addicional quarta del RDL 3/2011.
- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaració responsable que
acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

A.2. Licitadors inscrits en el Registre Electrónic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I’Estat (ROLECE)

Les empreses inscrites en el Registre Electránic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Grácia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona,

I-OO24í?Oll
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teléfon d’informació 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca) o en Registre Oficial de
Licitadors ¡ Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a incorporar en el
sobre A la documentació relativa a la informació sol. licitada en aquest plec conforme a l’apartat
anterior, menys e!s apartats 13.7 a IV.3.3 i els que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, que
no hi consti vigent o actualitzada.

IV.4 SOBRE B Documentació relativa als criteris dadjudicaciá ponderables en funció d’un
judici de valor.

En el sobre B. Sha d’incloure un index amb el contingut. Els licitadors inclouran en aquest sobre E
tota la documentació relacionada amb criteris dadjudicació la ponderació deIs quals depengui de
judicis de valor.

La documentació corresponent a la proposició técnica sajustará al continguts assenyalats en el Plec
de Prescripcions ‘Técniques, inclourá la proposició daquelles variants previstes o autoritzades en
ell. Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos comptats a partir de la data dobertura
de les proposicions.

Cada licitador no podrá presentar més duna proposició. Tampoc podrá subscriure cap proposició en
participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en és duna
daquestes agrupacions. La infracció del que sassenyala en aquest parágraf donará lloc a la no
admissió de totes les propostes que hagi presentat.

La documentació a incloure obligatáriament en el Sobre B, atendrá als següents apartats que es
demanen en el Plecs de Prescripcions Técniques:

-Projecte Técnic detallat sobre el servei de neteja a realitzar que ha dincloure el pla de treballa
conforme al que sefectuará el servei, dacord amb el previst en el Plec de Prescripcions Técniques
que estableix els seus apartats.

-Pla de control de qualitat

-Presentació de maquinaria i medis

-certiticats de gestió de residus

-pla i certificat de seguretat laboral i salut

-pla certificació de gestió mediambiental

-pla dintegració social i foment de locupació

1 UNE
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Es podran presentar voluntáriament:

-Mitjans Técnics no indicats en el plec de prescripcions técniques.

-propostes de millores

IV.5. SOBRE C: Documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma
automática.

La documentació a incloure obiigatóriament en el Sobre C, será la següent:

- Proposició económica.

El contingut del Sobre C será valorat d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a lAnnex 2.

La inclusió en el sobre A o 5 de l’oíerta económica que pugui ser determinant per a la valoració final
comportará l’exclusió del licitador. Així mateix, la inclusió en el sobre C de documentació
corresponent al sobre A o 5 que pugui ser determinant per a la valoració final comportará lexclusió
del licitador.

IV.6 Mesa de Contractació.

La Mesa de Contractació es composará deis membres indicats en l’apartat J) del QUADRE DE
CARACTERISTIQUES annex.

Aquesta composició será publicada al Perfil de Contractant del CTTC ¡ a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 7 dies abans de ‘obertura del Sobre A cas de no
ser una Mesa amb carácter permanent.

IV.7. Obertura de proposicions.

La Mesa de Contractació realitzará l’obertura del Sobre A en una sessió de carácter intern al CTTC
per ordre de la Mercé Carrasco. L’objectiu és procedir a la qualificació del document requerit adjunt
com annex 1 del present Plec.

La Mesa de Contractació observa que hi ha defectes o errors materials de carácter esmenable en la
documentació presentada, concedirá un termini no superior a tres dies hábils perqué el licitador
esmeni ‘error. La notificació a les empreses requerides per a esmenar defectes i/o errors es
realitzará verbalment i per mitjá alternatiu que garanteixi la notificació. A l’acta de la Mesa de
Contractació constará, de forma expressa i detallada, els continguts de les esmenes i la data máxima
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en qué poden presentar-se davant el Secretan de la Mesa.

La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació ¡ resolts, si escau, els defectes o
omissions de la documentació presentada, procedirá a determinar les empreses que s’ajusten als
criteris de selecció de les mateixes, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els
rebutjats i sobre les causes del seu rebuig.

En el día, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitaciá tindrá lloc l’acte públic d’obertura del Sobre B
presentats per les empreses, procedint la Mesa de Contractació a l’obertura de les admeses. En tot
cas, i’acte d’obertura del Sobre B tindrá lloc en un termini no superior a set dies hábils des de
l’obertura del Sobre A d’acord amb l’article 27 del RD 817/2009. Un cop acabat lacte d’obertura deis
sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que
considerin adients, observacions que es recolliran en l’acta. La Mesa de contractació podrá sol. licitar
a les empreses licitadores els aclariments necessaris sobre la intormació continguda en el sobre B.

En el termini máxim dun mes a comptar des de la data dobertura del Sobre B, es procedirá a la
valoració de la documentació que fa referencia als criteris depenent dun judici de valor establerts.

Un cop shagi fet aquesta valoració, en el PerNi del Contractant es fará públic la data de lacte púbiic
d’obertura del sobre C.

En aquest acte públic la Mesa donará a conéixer en primer lloc la puntuació atorgada als criteris
depenent del judici de valor i després procedirá a lobertura del contingut del Sobre C.

y. ADJUDICACIÓ.

Quan I’únic criteri a considerar per seleccionar a ladjudicatari del contracte sigui el del preu,
donat que els requeriments técnics deis Plecs de Prescripcions Técniques són obliqatorís,
l’adjudicació haura de recaure en el termini máxim de quinze dies des del dia següent a
l’obertura de les proposicions.

Quan per a ladjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, el
termini máxim per efectuar Iadjudicació será de dos mesos a explicar des de l’obertura de les
proposicions, tret que s’hagués establert un altre en el Plec de Cláusu les Particulars.

1 .- L’órgan de contractació ciassificará, per ordre decreixent, les proposicions presentades ¡ que no
hagin estat declarades desproporcionades o anormais conforme a lassenyalat en l’article 152 del
RDL 3/2011. Per realitzar aquesta classificació, atendrá als criteris d’adjudicació assenyalats en el
piec o en lanunci podent soilicitar per a aixó quants informes técnics estimi pertinents. Quan l’únic
criteri a considerar sigui el preu, s’entendrá que l’oferta económicament més avantatjosa és la que
incorpora el preu més baix.

ELZ
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2.- L’órgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirá a
l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa económicament per a qué, dins del
termini de 10 dies hábils a comptar des del següent a aquell en qué hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació a qué es fa esment a continuació:

- Alta en l’lmpost d’Activitats Económiques ¡ últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes ¡ no
exemptes de l’esmentat lmpost, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de
baixa en la matrícula del citat ¡mpost.

- Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributáries expedít per l’Administració
Tributária, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributária, amb
els efectes previstos en els art. 13, 14, 15 i 16 del RCAP. Els corresponents certificats podran ser
expedits per mitjans electrónics, informátics o telemátics, tret que sestableixi una altra cosa en els
plecs.

- Certificat positiu, emés per l’órgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social, amb els efectes previstos en els art. 13, 14, 15 i 16 del RCAP.

- Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexisténcia de deutes
tributaris amb lesmentada Administració.

- Garantia definitiva. El licitador estará obligat a constituir una fiança definitiva del 5 per 100 (cinc per
cent), de l’import d’adjudicació, IVA exclós. La garantia podrá constituir-se en qualsevol de les formes
establertes en l’art. 95 del RDL3/2011, o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts en
l’art. 98 del RDL 3/2011. La garantia definitiva es dipositará a la Caixa General de Dipósits de la
Generalitat (Rambla de Catalunya 19-21, Barcelona), o de qualsevol de les seves delegacions a
Lleida (c/ de Lluís Companys 1), Girona (Ctra. de Barcelona 54) i Tarragona (c/ del Monestir de
Poblet 3). (Annex 6). Será d’aplicació a la garantia el que disposen els anides 95 a 102 del RDL
3/2011.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament deis anuncis de licitació corresponents.

- Tota la informació requerida en el apartat IV.3 Documentació general, personalitat jurídica i
justificants d’aquest Plec, segons si I’adjudicatari es un licitador que está inscrit o no, en el Registre
Electrónic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE), tal i com queda explicat en el mateix apartat.

De no entregar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, sentendrá que el licitador
ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa documentació al licitador
següent, per lordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

3.- Lórgan de contractació adjudicará el contracte dins deis cinc dies hábils següents a la recepció de
la documentació. En els procediments negociats i de diáleg competitiu, I’adjudicació concretará i
fixará els termes definitius del contracte.

uNE 1EEY1
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No podrá declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.

L’adjudicació haurá de ser motivada per resolució del órgan de contractació i es notificará als
candidats o licitadors i, simultániament, es publicará en el Perfil de Contractant.

La notificació haurá de contenir, en tot cas, la informació necessária que permeti al licitador exciós o
candidat descartat interposar, conforme a larticle 40 del RDL 3/2011, recurs suficientment fundat
contra la decisió dadjudicació. En particular expressará eis següents extrems:

a) En relació amb els candidats descartats, i’exposició resumida de les raons per les quals
s’hagi desestimat la seva candidatura.

b) Respecte als iicitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida, les
raons per les quais no s’hagi admés la seva oferta.

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferéncia a les
quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes deis quais hagin estat admeses.

Será aplicable a la motivació de ladjudicació lexcepció de confidencialitat contingudaen larticie 153
del RDL3/2011.

En tot cas, en la notificació i en el Perfil de Contractant s’indicará el termini en qué ha de procedir-se
a la seva formaiització conforme a l’article 156.3.

La notificació es fará per qualsevol deis mitjans que permeten deixar constáncia de la seva recepció
pel destinatari. En particular, podrá efectuar-se per correu electrónic a l’adreça que els licitadors o
candidats haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes establerts en
l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de Juny, d’accés electrónic deis ciutadans als Serveis Públics. No
obstant aixó, el termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, será de cinc dies.

VI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

Amb la formalització del contracte aquest quedará perfeccionat.

La tormalització deis contractes la quantia deis quals sigui superior a la deis contractes menors, es
publicará en el Perfil de Contractant de i’órgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes
dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació.

Quan es tracti de contractes no subjectes a regulació harmonitzada amb una quantia del contracte
igual o superior a 100.000 euros s’ha de publicar a més en el DOGC. En cas que es tracti de
contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci d’adjudicació s’ha d’enviar, a més, al Diari
Oficial de la Unió Europea i al Butiietí Oficial de l’Estat.

I. 0024/20
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El contracte s’haurá de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts, 1
no podrá efectuar-se abans que transcorrin 15 dies hábils des de que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors ¡ candidats. No obstant aixó, el contractista podrá sol licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública, corrent del seu cárrec les corresponents despeses. En cap cas es podran
incloure en el document en quá es formalitzi el contracte cláusules que impliquin alteració deis
termes de l’adjudicació.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol régim jurídic
Iegaiment admés, aquestes hauran d’acreditar ilur constitució en escriptura pública, dins del termini
atorgat per a la formalització del contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si s’escau.

Quan per causes imputables al contractista, no pogués formalitzar-se el contracte dintre del termini
assenyalat, es resoldrá el mateix amb pérdua de la fiança i indemnització deis danys i perjudicis
ocasionats, podent-ne adjudicar al licitador o licitadors següents a aqueli, per ordre de les seves
ofertes, contant amb la conformitat del nou adjudicatari. Si les causes de la no formalització fossin
imputables al CTTC, s’indemnitzará al contractista deis danys i perjudicis que la demora Ii pogués
ocasionar.

Els contractes es formalitzaran d’acord amb el model que s’adjunta com a documentació en el Plec.

VII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.

Son d’aplicació les normes contingudes en el Títol V del RDL 3/2011, sobre modificació de
contractes. Per aquest motiu, el CTTC podrá modificar el contracte en qualsevol moment durant
l’execució del mateix.

Una vegada perfeccionat el contracte, l’órgan de contractació només pot introduir modificacions per
raons d’interés públic, les quals seran obligatóries pel contractista. Les modificacions del contracte es
duran a terme en els casos i en la forma previstos a l’annex 8 d’aquest Plec. Per determinar els
casos i la forma de modificació del contracte cal tenir en compte el que disposa l’article 105 del RDL
3/2011.

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista a l’annex 8 d’aquest Plec, només pot operar
quan es justifiqul la concurréncia d’alguna de les circumstáncies que, amb carácter taxat, es
preveuen a l’article 107 deI RDL 3/2011. Aquestes modificacions no poden alterar les condicions
essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions
estrictament indispensables. Es considera que s’alteren les condicions essencials en els casos
previstos a l’article 107, apartat 3, del RDL 3/2011.

En cap cas la modificació del contracte es pot realitzar amb la finalitat d’addicionar prestacions
complementáries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte, a fi de qué es puguin
contemplar finalitats noves no previstes en la documentació preparatória del contracte, o incorporar
una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supósits, s’ha de fer
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una nova contractació de la prestació corresponent, per a la qual es pat aplicar el régim establert per
a l’adjudicació deIs contractes compiementaris si es donen les circumstáncies que preveu l’article
1 73.c) de la RDL 3/2011.

Si com a conseqüéncia de la modificació del contracte es produeix augment, reducció o supressió de
les unitats deIs béns que integren el subministrament o la substitució d’uns béns per uns altres,
sempre que estiguin compresos en el contracte, aquesta modificació és obligatória per al contractista,
sense que tingui dret en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar
indemnització per aquestes causes, excepte que la modificació del contracte impliqui, aTlladament o
conjuntament, alteracions del preu del contracte en una quantia superior, en més o menys, al 20% del
preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA, o representin una alteració substancial de la
prestació inicial.

VIII. INCOMPLIMENTS DELS SERVEIS

VIII.1.- lndemnització per danys i perjudicis: L’adjudicatari estará obligat a complir el contracte dins
del termini fixat per a la seva realització i d’acord amb els termes de la seva oferta, i haurá de
rescabalar al CTTC deis danys ocasionats, mitjançant indemnització peis perjudicis derivats de dol o
negligéncia en el compiiment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supósits, la
indemnització es determinará pei CTTC a raó deis perjudicis soferts, amb audiéncia de l’adjudicatari ¡
sense perjudici d’altres accions que en el seu cas procedeixin.

VIII.2.- lncompliment: Amb independéncia de les possibles indemnitzacions esmentades en l’apartat
anterior, l’incompliment o compliment defectuás de les obligacions contractuals donará lloc a la
imposició de sancions. A aquests efectes s’entendrá per incompliments:

a) L’incompliment deIs requisits substancials establerts en el present Piec ¡ en les disposicions
d’aplicació.

b) La resisténcia als requeriments que el CTTC efectuí per al seu compliment.

c) La utilització del sistemes de trebail, elements manuais i/o mecánics, o personal diferent als
adscrits a la prestació del servei, en el PIec de cláusu les o prescripcions técniques i en les ofertes del
contractista, en el seu cas.

•d) Els altres supósits assenyalats en el Plec o en les disposicions d’aplicació.

En els supósits d’incompliment de les obligacions per part de l’adjudicatari, el CTTC podrá compellir
al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb pérdua de la garantia definitiva, en
concepte de despeses ocasionades per la nava adjudicació a realitzar per aquesta fundació.
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VIlI.3.- lnspeccions: La inspecció ¡ control deis serveis, és responsabilitat exclusiva de I’empresa
adjudicatária, no obstant, és facultat del CTTC realitzar els controls del servei que consideri oportuns.

VIII.4.- Faltes L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donará lloc a
la imposició de sancions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a
continuació:

MoIt greus

lncompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.

Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.

La resisténcia als requeriments efectuats pel CTTC, o la seva inobservança, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució del contracte.

lncompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus per la
seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, máquines o personal diferents als previstos
en els Plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

La reincidéncia en la comissió de faltes greus.

Greus

No realitzar les inspeccions corresponents.

La resisténcia als requeriments efectuats pel CTTC, o la seva inobservança.

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no

constitueixi falta molt greu.

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, máquines o personal diferents als previstos
en els Plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau.

Tracte incorrecte cap al personal del CTTC per part del personal de l’Adjudicatária.

La manca de lliurament en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del servei que
Ii hagi estat sollicitada pel CTTC.

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborais, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les
prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.

Reincidéncia en la comissió de faltes lleus.
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Lleus

Manca de col•laboraciá amb el personal del CTTC.

L’incompiiment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi
falta greu.

No iliurar la informació mensual deis serveis o aquella prevista en el Plec de Prescripcions
Tcniques.

Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a Lleus per la
seva normativa específica.

En la tramitació de i’expedient, es donará audiéncia a l’adjudicatari perqué pugul formular

al. Iegacions que estimi pertinents, ¡ l’órgan de contractació del CTTC resoldrá.

VIII.5.- Sancions: lndependentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’íncompliment
que no produeixi al resolució del contracte, el CTTC podrá aplicar les sancions següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

Faltes MOLTS GREUS 15% de l’import de facturació

Faltes GREUS 10% de l’import de facturació

Faltes LLEUS 5% de l’import de facturació

L’import de les sancions podrá fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’han
d’abonar a l’adjudicatari, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat daquelles en eis
termes de l’art. 100 TRLCSP.

VIlI.6.- Mesura cautelar : Amb independéncia deIs danys i perjudicis que pugui reclamar el CTTC per
motiu d’incompliment de les obiigacions de l’adjudicatari, el CTTC podrá aplicar com a mesura
cautelar, l’import o retardar el pagament de la facturació que acrediti la realització total o parcial del
contracte, en concepte de deutes del contractista, per raó del contracte.

IX. REGIM DE RECURSOS.

En aquesta contractació, no subjecte a regulació harmonitzada, s’ha de tenir en consideració el
següent:

Els actes que es dictin en els procediments d’adjudicació d’aquests contractes no són objecte de
recurs especial ni d’altres recursos administratius ¡ amb i’entrada en vigor de la Llei 39/2015, di
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha comportat la
supressió de la reclamació administrativa prévia a la via civil.

Lordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvérsies i conéixer de les qüestions
litigioses que sorgeixin entre les paris que afectin a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i
extinció d’aquests contractes.

Aplica també el Régim especial deis contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de
l’annex II del TRLCSP, quan el valor estimat deis quals sigui igual o superior a 209.000 euros:
a) Essent susceptibles de recurs especial en matéria de contractació aquelis actes d’aquests
contractes que preveu I’article 40.2 del TRLCSP. Del recurs contra la resolució del recurs especial en
matéria de contractació coneixerá l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
b) Per resoldre les qüestions litigioses que sorgeixin és competent i’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu respecte de la preparació i adjudicació d’aquests contractes, i la jurisdicció civil és
competent respecte deis efectes, compiiment i extinció del contracte.

X. PROTECCIÓ DE DADES: DOCUMENTACIÓ.

En compliment dei qué disposa l’article 5 de la LIei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Carácter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de
les dades de carácter personal, es deixa constáncia del següents extrems:

a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de carácter
personal és necessária per la participació en el mateix.

b) En relació amb la documentació presentada pels iicitadors que contingui dades de carácter
personal de persones físiques (treballadors, personal técnic, col•laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades/afectades per
facilitar la referida informació al CTTC amb la finalitat de licitar en el present procediment.

c) La presentació de l’oferta i la documentació sollicitada implica que el licitador autoritza al CUC a
tractar la referida documentació i informaciá en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari,
en el marc de l’execució del contracte.

U) EIs interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició
dirigint un escrit al CTTC, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c)
anterior, adjuntant una cópia del DNI o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona
que exerciti el dret.
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XI. CONFIDENCIALITAT.

L’adjudicatari estará obligat a respectar el carácter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així Ii indiqui el CTTC,
o que per la seva própia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es
mantindrá durant un termini mínim de 5 (cinc) anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un
termini superior.

Així mateix, l’empresari haurá d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que
consideri confidencial de la seva oferta.

Entés ¡ acceptat en la totalitat

Signat: L’empresa adjudicatária
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DILIGÉNCIA

Aquest Plec, d’acord amb alló que s’estableix a l’article 115.6 del RDL 3/2011 i a les Instruccions
Internes de Contractació del CTTC, ha estat examinat pel Gabinet Jurídic ¡ acompleix els requisits
que la vigent legislació reguladora de la contractació administrativa estableix pel procediment obert.

Signatura (qui signa)

de 2017.
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Annex 1: Declaració responsable substitutiva de la aportació de la documentació general i
deis requisits previs de capacitat i soIvncia.

Documentació general, personalitat jurídica i justificants

El senyor/a , amb DNI núm , en nom propi / en
nom i representació de de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidan o
mancomunat o apoderat solidan o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notan
de (lIoc), senyor ..., en data ... número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a
empresa licitadora del contracte

a)Que esffi facultat/ada per contractar amb ja que té la capacitat d’obrar i la solvéncia
requerida, no es troba compresa en cap de les circumstáncies de prohibició de contractar establertes
en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Rejal decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

b) Em comprometo a aportar la documentació acreditativa documental ¡ requisits de capacitat ¡
solvéncia que es demana en el sobre A en cas de resultar adiudicatari.

b) Que lempresa, la qual representa, es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social.

c) Que l’empresa no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’IAE.

d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal.lació ¡ funcionament legal.

f) Que autoritzo a l’órgan de contractació a obtenir directament deIs órgans administratius competents
les dades o documents registrals ¡ els relatius a les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social
que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

g) Que la informació i documents aportats en els sobres són de contingut absolutament certs.

h) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparéixer ¡ signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta económica.

1 per qué consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura
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Als efectes de la notificació de les esmenes que hi pugui haver en la documentació administrativa el
nostre teléfon és ¡ el nostre fax
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Annex lA: Declaració responsable per a persona jurídica

El senyor/a com a apoderat/ada de ‘empresa
declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa,

licitadora en el procés de contractació de

a) Que ni el sotasignant, ni l’empresa que representa, ni els administradors, ni representants de la
mateixa, es troben inclosos en cap prohibició o incompatibilitat per contractar amb l’lClQ, no
concorrent cap circumstáncia que ¡ncapaciti per contractar amb la mateixa, previstes en i’article 60
RDL. 3/2017.

b) Que l’empresa, la qual representa, es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social.

c) Que l’empresa no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’IAE.

d) Que lempresa compleix tots els requisits i obiigacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal lació ¡ funcionament legal.

f) Que autoritzo a l’órgan de contractació a obtenir directament deis órgans administratius competents
les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social
que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

g) Que la informació i documents aportats en els sobres són de contingut absolutament certs.

1 per a que consti signo aquesta declaració responsable.

(data i signatura)

Ais efectes de la notificació de les esmenes que hi pugui haver en la documentació administrativa el
nostre teléton és ¡ el nostre fax
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Annex 2: Criteris de valoració
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PUNTUACIÓ MÁXIMA PES ICRITERIS DE VALORACIÓ 1 VALORACIÓ

O - CRITERIS GENERALS
Satorgará el contracte a toferta que obté la millar valoració global. En cas
dempat sapliquen les normes de la Dispasició Addicianal Sexta de la LCSP. No
saplicará cap tall de puntuació mínima a abtenir per ser considerat.

50 1- VALORACIO TECNICA

27 1.1. Oualitat del servei

Pla de control de qualitat del servei prestat, organigrama de supeÑsió O - 9

Presentació de maquinária, medís materials O - 7

Presentació de plans certificats de qualitat O - 2

Presentació de plans i certificats de gestió de seguretat laboral i salut O - 2

Presentació de plans i certificats de gestió medioambiental O - 2

Presentació de plans certificats de gestió dintegració social i foment docupació O - 5

8 1.2. PIa de trebali

Quadre de control i planning de trebali O - 2

Plantilla, la seva organització i el seu horari O - 2

Planificació Uactuacions especifiques per neteges a fons O - 2

Recollida de residus 0 -2

15 1.3 Millores del servei
Es valorará la propasta de millares del seri que tenen un impacte pasitiu a la
quantitat, qualitat, leficiéncia i teficácia i a la reducció de [impacte ambiental.

lncrement de la quantitat a freqüénica deIs serveis a prestar segons PPT 0 -4

Mesures addicionals dincrmement de qualitat del servai O - 4

Ús de medis ¡ mateñals avançats i millorats O - 4

Serveis addicionals no prev4stos en el PPT O - 3

?UNTUAIO MAXIMA PES CRITERIS DE VALORACIO VALORACIO

5 2- VALORACIO ECONOMICA

50 2.1. Preu contracte O - 50
Es valorará les ofertes ecanómiques en funció del pressupast i del minim
acceptable segons tarticle 136 de la LCSP.

Satorgará 50 punts a la millar oferta amb el percentatge de baixa majar respecte
el límit de licitació indicant, tenint en compte la cláusula 4 del Plec de
prescripcians Técniques referent a larticle 136 de la LCSP.‘ Per a la resta doferta tassignació de punts es fará seguint el següent cálcul

Puntuació: %Baixa oferta * Puntuació per aquest criteri (50)
% Baixa de la millar oferta

UNE !G6X2
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Annex 3: Declaració responsable vigéncia de poders

(nom ¡ cognoms de la persona que signa la declaració), amb D.N.I
com a de I’empresa

, amb N.I.F ¡ en virtut
de la representació que ostenta,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el cárrec del Poder de Representació que Ii ha
estat atorgat davant notan Senyor Del
Col legi notarial de
Data de protocol Núm de protocol está vigent i no ha
estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui.

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns,

Lloc i data

Nom i Signatura

UNF
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Annex 4: Garantia definitiva

Lentitat .... (Raó social de entitat de crédit o societat de garantia recíproca), NIF ..., amb domicili
(a efectes de notificacions requeriments) al carrer / plaça / avinguda ... codi postal ... Iocalitat ..., i en
el seu nom ... (nom i cognoms deis apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte,
segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior daquest document,

AVALAa:

(Nom i cognoms o raó social de lavalat), NIF / CIF

En virtut del que disposa larticle 95 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual saprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per respondre de
les obligacions següents:

GARANTIA DEFINITIVA de ladjudicació de iexpedient de contractació núm

DAVANT: (árgan administratiu, organisme autónom o ens públic)
Per impon de (en letra i en xifra).

Lentitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu larticle
56.2 del Reglament General de la Liei de Contractes de les Administracions Públiques.

Aquest aval satorga solidáriament respecte a lobligat principal, amb renúncia expressa al benefici
dexcussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipásits de
la Generalitat de Catalunya o órgan equivalent de les restants Administracions Públiques, amb
subjecciá als termes previstos en la legislació vigent de contractes de les administracions públiques,
les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipósits.

Aquest aval estará en vigor fins que ... (indicació de lórgan de contractació) o qui
en el seu nom sigui habilitat iegalment per a aixó autoritzi la seva cancellació o devolució dacord
amb el que estableix la legislació vigent de contractes de les administracions Públiques i la seva
normativa complementária.

Aquest aval sinscriu amb data en el registre especial davals de l’entitat amb el
nombre

(LIoc i data)

(Raó social de lentitat)
(Signatura deis apoderats)
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Validació de poders per IAssessoria Jurídica del Departament dEconomia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de
lestat **

Província Data Número o codi *

(* Només Advocacia de lEstat)
(**) En defecte de la validació efectuada per aquests órgans, el document daval haurá destar
legitimat o intervingut notarialment.
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Annex 5: Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificitats
técniques

El/la senyor/a__________

______________ _______,

amb NIF núm. — com a

_____ _______de

‘empresa _________

_____

__amb el NIF
núm._

_____

declara, sota la seva responsabilitat, que I’empresa que representa no
ha participat en la elaboració de les especificacions técniques o en els documents preparatoris del
contracte complint amb el que s’estableix a l’article 56.1 del RDL 3/2011.

Lloc ¡ data
Signatura
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Annex 6: Declaració responsable de confidencialitat de dades i documents

El/la Sr./Sra amb residéncia
a al carrer número 1 amb NIF en
nom propi / com a apoderat de l’empresa segons escriptura de poder núm
de data atorgada davant del notan de ll•lm./a senyor/a declara sota

la seva responsabilitat, a l’empara de l’article 140.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, com a
licitador en el objecte

DECLARA

Que els documents i dades presentades obligatóriament en el Sobre B que considera de carácter
confidencial, un cop acceptat el que indiquen els presents Plecs respecte a la confidencialitat, són els
que a continuació es relacionen:

Som coneixedors de que:

Els documents ¡ les dades presentats pels licitadors es poden considerar de carácter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intellectual, i quan la seva
difusió a terceres persones pugui ser contrária als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar
la competéncia llelal entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a
les previsions de la normativa en matéria de protecció de dades de carácter personal.

Els licitadors poden presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessária i
proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa 1
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genériques o no justificades del carácter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat deis licitadors, davant duna petició d’informació
correspon a l’órgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia que regeixen l’actuació administrativa, 1 corregir-la si s’escau,
prévia audiéncia deis licitadors.

LIoc i data
Signatura
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Miguel Angel Lagunas -—-—.--

Director
Centre Tecnológic de Telecomunicacions
de Catalunya -ClIC

Barcelona, 27 de novembre de 2017

I-OO24/2O11


