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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE L ACORD MARC
A. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat de l Acord marc
Les necessitats administrati es a satisfer, la idone tat de l objecte del contracte, la
justificació del procediment, la di isi en lots, els criteris d adjudicaci i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l ordenament jur dic espan ol les directi es del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) estan
acreditats a l e pedient.
L Acord marc t les seg ents finalitats:
- Determinar les condicions de prestació dels serveis de missatgeria i transport en fred i
els seus preus unitaris.
- Seleccionar l empresa o empreses que hauran de prestar aquests ser eis.
- Concretar les condicions generals d adjudicaci i d e ecuci a qu hauran d ajustar-se
els encàrrecs de servei que es formalitzin en base a aquest Acord marc
B. Composici de la Comissi de Seguiment de l Acord marc
Es constituei una Comissi de seguiment de l Acord marc formada per la sub-directora
general de Compra Centralitzada de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya en qualitat de presidenta, la persona responsable d aquesta
família de serveis de la Sub-direcció, i un representant de cada un dels departaments
de: Salut, Cultura i Empresa i Coneixement
C. Objecte de l Acord marc
C.1 Descripció: Serveis de missatgeria i transport en fred
C.2 Lots:
Sí

No

Justificació de la no divisió en lots: no procedeix.
Núm. Lot
1
2
3

Descripció
Serveis comuns de missatgeria
Serveis de transport en fred
Serveis comuns de missatgeria reservat a centres especials de
treball (CET) o empreses d inserci (EI)

C.3 Limitació nombre de lots a què participar / resultar adjudicatària una mateixa
empresa licitadora
a). Limitació nombre de lots a què participar una mateixa empresa licitadora
Sí

No

Abast de la limitació: les empreses que licitin per al lot núm. 3 no ho podran fer per
als altres lots de l Acord marc.
Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
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En el cas que alguna empresa presenti oferta simultàniament per al lot núm. 3 i a
algun altre lot, comportarà l exclusi de l empresa licitadora de tots els lots.
b). Limitació nombre de lots a què resultar adjudicatària una mateixa empresa licitadora
Sí

No

C.4 Reserva de lots
Sí

No

En cas afirmatiu indicar: Reserva per a lot núm. 3
Núm. lot 3 Tipus de reserva
- Centres Especials de Treball (CET)
- Empreses d inserci (EI)
En concret, les empreses licitadores que concorrin al lot núm. 3 hauran de comptar amb
la qualificaci de Centres Especials de Treball/Empreses d Inserci , ai com figurar
inscrites en el Registre de Centres Especials de Treball/Empreses d Inserci de
l'Administració corresponent.
C.5 Codi CPV:
64121200-2 (serveis de distribució de paquets)
64121100-1 (serveis de distribució postal)
D. Destinataris de l Acord marc
Els destinataris d aquest Acord marc s n tots els departaments de l Administraci de la
Generalitat de Catalunya.
D acord amb la disposici addicional 2a del Decret 96/2001, de 20 de mar , sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
ser eis complementaris, relacionats o deri ats dins l Administraci de la Generalitat i
altres organismes p blics, tamb faran s d aquest Acord marc les entitats i els
organismes inculats o dependents de l Administraci de la Generalitat, així com la resta
d entitats participades per la Generalitat de Catalunya i institucions, que participin en el
Sistema central d adquisicions relacionats en l anterior cl usula i en les condicions
recollides també en la clàusula quarta i en el plec de prescripcions tècniques. La relació
d entitats adherides al Sistema central d adquisicions consta a la p gina eb de la
Comissió Central de Subministraments.
Podran també participar en l mbit d aquest Acord marc les entitats que integren
l Administraci local que participin en el Sistema central d adquisicions.
Les entitats inicialment destinat ries d aquest acord marc s n les que es relacionen a
l annex núm. 0 del Plec de clàusules administratives particulars.
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E. Règim jurídic específic aplicable a l objecte de l Acord marc
REGLAMENTO (UE) 2018/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
18 de abril de 2018 sobre los servicios de paquetería transfronterizos
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
F. Dades econòmiques (en euros)
F.1. Valor estimat de l Acord marc: 4.906.683,74 euros
LOT
1
2
3

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE: PERÍODE
INICIAL
2.175.583,87
168.978,79
108.779.21

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE: VIGÈNCIA
MÀXIMA
4.351.167,74
337.957,58
217.558,42

F.2. Mètode aplicat per al seu càlcul:
El alor estimat de l Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts en l article
101 de la Llei 9/2017, de 8 de no embre, de contractes del sector p blic, s ha calculat
tenint en compte la despesa que potencialment es generaria durant tota la possible
durada de l Acord marc, incloent-hi la possible pròrroga i les modificacions previstes en
l apartat S del quadre de característiques, sobre la base de l import dels serveis
executats durant el 2019 per al lot núm. 1. Per als lots núm. 2 i 3, que no han estat
objecte d un Acord marc anterior, s ha fet una estimaci dels possibles serveis per a la
durada inicial de l Acord marc. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i
no vinculant.

Pressupost
PBL (2 anys
Modificacions VEC període
Base de
període inicial) a l'alça
inicial (2 anys)
licitació anual (sense IVA)
previstes
(màxim 20%)
Lot 1
Lot 2
Lot 3
TOTAL

0 . 3,2 € 1. 12. , €
0. 0 , 3 €
1 0. 1 , €
.32 , €
0. ,3 €

3 2. ,31 € 2.1 .
2 .1 3,13 €
1 .
1 .12 , €
10 .
2. 3.3

Possible
Modificacions a VEC total
durada
l'alça previstes
màxima (4
(màxim 20%)
anys, incloses
pròrrogues)
3, € 3. 2 . 3,12 €
2 .1 , 2 €
.3 1.1
, € 2 1. 31,32 €
.32 ,2 €
33 .
,21 € 1 1.2 , €
3 .2 , €
21 .
1, €
. 0 .

, €
, €
, 2€
3, €

G. Termini de durada de l Acord marc
G.1. Termini de durada:
La ig ncia inicial de l Acord marc ser de dos an s, a comptar des de la data de la
publicació en el Perfil de contractant de la Comissió Central de Subministraments de la
formalit aci dels documents contractuals de l Acord marc.
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G.2. Possibilitat de pròrrogues i termini:
Aquesta durada inicial es pot prorrogar per períodes màxims anuals, fins un total de 4
anys (període inicial més pròrrogues).
H. Variants
H.1.
Sí

No

I. Tramitaci de l expedient i procediment d adjudicaci
I.1. Forma de tramitació: ordinària
I.2. Procediment d adjudicaci : L Acord marc s'adjudicar mitjan ant procediment obert
amb diferents criteris d adjudicaci , de conformitat amb el que establei en els articles
131, 145 i 146 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector públic.
I.3. Expedient harmonitzat:
Sí

No

I.4 Nombre m im d empreses a seleccionar com a adjudicatàries (per lot): 6
empreses/entitats en cada lot.
J. Solvència i classificació empresarial
Les empreses han d acreditar que complei en els requisits mínims de solvència que es
detallen a l apartat J.1 o b alternati ament mitjan ant l acreditaci de la classificaci
equi alent a aquesta sol ncia, establerta a l apartat J.2.
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
Criteris de selecci : olum anual de negocis en l mbit al qual es referei l Acord marc,
referit al millor exercici dins dels tres últims conclosos (2016-2017-2018), per un import
igual o superior a:
Lot 1: 300.000
Lot 2: 35.000
Lot 3: 10.000
Acreditació documental: aportació dels comptes anuals dels exercicis 2016-2017-2018,
degudament presentats en el corresponent registre mercantil, comercial o en el registre
oficial preceptiu que resulti d aplicaci .
Solvència tècnica
Criteris de selecció: serveis prestats en el curs dels tres últims anys (2016-2017-2018),
de caracter stiques an logues a l objecte de l Acord marc, per un un total mínim de:

Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
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Lot 1: 200.000
Lot 2: 25.000
Lot 3: 5.000
La declaraci es realit ar d acord amb el model que consta com a Annex núm. 13
acompanyada de com a mínim tres certificats de bona execució emesos pels
destinataris dels serveis prestats, per cada lot.
J.2. Classificació empresarial:
Grup: R (serveis de transport)
Subgrup: 9 (serveis de missatgeria, correspondència i distribució)
Categoria:
Lot 1: 4 o D
Lot 2: 1 o A
Lot 3: 1 o A
J.3. Adscripci de mitjans materials i/o personals a l e ecuci del contracte
Sí

No

K. Presentació de documentació i de proposicions
K.1 Presentaci d ofertes mitjan ant eina de Sobre Digital:
Sí

No

K.2 Presentaci d ofertes amb dos/tres sobres:
Dos sobres

Tres sobres

L. Criteris d adjudicaci (Veure detall annex. núm 6)
L.1 Presentaci d ofertes en dos sobres:
Tots els criteris d adjudicaci
valoració:

establerts responen a una mateixa tipologia de

Tots ells són criteris avaluables de manera automàtica, sobre B
La descripció dels criteris d’adjudicació es relaciona de la forma següent:
Lots 1 i 2
Els criteris de valoració de les propostes són els que figuren a continuació i amb detall
a l annex n m. 6:

Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
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OFERTA ECONÒMICA 55

LOT 1 i 2
400 Kg

Fins a un màxim de 8 punts

Furgonetes 1000 Kg Fins a un màxim de 4 punts 14
1500 Kg Fins a un màxim de 2 punts
Motos
Característiques
mediambientals Vehicles i
elements
OFERTA
mecànics
TÈCNICA
de
OBJECTIVA
mobilitat
personal
(VMP)
Abast del
De la
servei
metodologia
sobre el pla de Eines de
gestió i
gestió
seguiment

Elèctrica Fins a un màxim de 6 punts 6
24

Fins a un màxim de 4 punts

4

Fins a un màxim de 11 punts

11
21

Fins a un màxim de 10 punts

10

Puntuació total 100

Lot 3
Els criteris de valoració de les propostes són els que figuren a continuació i amb detall
a l annex núm. 6:
OFERTA ECONÒMICA

LOT 3

OFERTA
TÈCNICA
OBJECTIVA

De la
metodologia
sobre el pla de
gestió

Abast del servei

Fins a un màxim de 20 punts

20

Eines de gestió i
seguiment

Fins a un màxim de 15 punts

15

65

35

Puntuació total 100

Tots ells són criteris quantificables mitjançant un judici de valor, sobre B
L.2 Presentaci d ofertes en tres sobres: no procedeix
M. Criteris per a la determinaci
anormals

de l existència de baixes presumptament

Els criteris objectius en funció dels quals podrà ser considerada una oferta com a
desproporcionada o amb valors anormals, derivaran de la relació entre les magnituds
obtingudes de les variables següents que es calcularan en relació als criteris
d adjudicació que no són preu:
Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
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1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut,
és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de
l article 149.4 de la LCSP, quan la puntuaci obtinguda estigui per damunt del valor que
resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica
(preu) estigui també per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques
presentades per les empreses licitadores en més de 15 unitats percentuals.
No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana
s ha d e cloure l oferta econ mica (preu) que sigui d una quantia m s ele ada quan sigui
superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha
ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals,
s ha de calcular una no a mitjana nom s amb les ofertes que no estiguin en el cas
indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
s ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
N. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
1. Empreses licitadores (Sobre A): Cap
2. Empreses proposades com a adjudicatàries
-

P lissa d asseguran a de Responsabilitat Ci il subscrites, que garantei i les
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui
correspondre a l adjudicatari per dan s, p rdues, extraviaments, per qualsevol
causa, dels béns transportats, d acord amb el que pre eu el PPT.

O. Garantia provisional
Sí

No

Import: --------------Forma de constitució: ----------------P. Garantia definitiva
Acord marc:
Import:

Sí

No

D acord amb l article 107.5 de la LCSP, els imports es fixen estimativament,
i responen dels incompliments tant de l Acord marc com dels contractes
basats.
Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
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Lot 1: 7.550
Lot 2: 2.350
Lot 3: 1.500
Q. Condicions especials d execuci , penalitats i obligacions essencials de l Acord
marc
Q1. Condicions especials d execuci
Les empreses licitadores hauran de mantenir durant tota la durada de l AM i les se es
possibles pròrrogues els requisits ambientals en la flota de vehicles exigits en el PPT.
Obligaci del contractista de sotmetre s a la normati a nacional i de la Uni Europea en
mat ria de protecci de dades, condici a la qual tamb atribuei el car cter d obligació
essencial del contracte a l'efecte de la seva resolució.
Ai matei , l empresa contractista ha d adequar la se a acti itat als principis tics i a les
regles de conducta establertes a la clàusula trenta-quatrena del PCAP i aquestes
obligacions tenen la consideraci de condicions especials d e ecuci del contracte.
Q2. Penalitats
Les establertes en l apartat 5 de la clàusula 40
A m s de les establertes en la cl usula quarantena del PCAP s establei en les següents
penalitats específiques.
Sí

No

A més s imposar a l empresa adjudicat ria les corresponents penalitats quan es
produeixin algun dels següents incompliments greus o lleus:
GREU

PENALITAT

La reiteració per tres cops en la demora i/o lliurament del servei encomanat.
Robatori o pèrdua del objecte transportat durant qualsevol fase de la
prestació del servei fruit de negligència o descurança.
La reiteració, per tres egades a l an , en l e ecuci del ser ei amb ehicle
de característiques mediambientals inferiors als oferts en la licitació.
No es consideraran incompliments els serveis que hagin estat acordats
pr iament, per motius d urg ncia o altres, amb l entitat sol·licitant o
receptora del servei.

Sanció de fins a
un 6% del preu
del contracte, IVA
exclòs

Utilitzar el nom i la imatge de la Generalitat de Catalunya amb motius
publicitaris o per qualse ol altre inter s e clusiu de l empresa contractista
sense que pr iament s hagi autorit at e pressament.
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LLEU

PENALITAT

Demora en la recollida i/o lliurament del servei encomanat. Un 50% del
retard sobre la demora màxima fixada segons el punt 6.2 del PPT i tenint
en compte les circumstàncies redactades en el mateix.
Els desperfectes que es produeixin del objecte transportat durant qualsevol
fase de la prestació del servei fruit d una manipulaci incorrecta dels
materials.
L e ecuci del ser ei amb ehicle de caracter stiques mediambientals
inferiors
als
oferts
en
la
licitació.
No es consideraran incompliments els serveis que hagin estat acordats
pr iament, per motius d urg ncia o altres, amb l entitat sol licitant o
receptora del servei.

Sanció de fins a
un 3% del preu
del contracte, IVA
exclòs

Q3. Atribuci de caràcter d obligaci contractual essencial
Sí

No

Obligaci del contractista de sotmetre s a la normati a nacional i de la Uni Europea en
matèria de protecció de dades
R. Responsable de l Acord marc
La sub-directora general de Compra Centralitzada.
En cada contractació basada en aquest Acord marc es designarà un responsable del
contracte.
S. Modificació de l Acord marc prevista
Si durant la ig ncia de l Acord marc es produïssin incorporacions de noves entitats o
organismes p blics al Sistema central d adquisicions no inclosos en l Annex núm. 0, es
podran tramitar com a modificaci de l Acord marc.
Aquestes entitats o organismes de nova incorporació hauran de fer una petició formal a
la Comissi Central de Subministraments indicant l import anual (sense IVA) que
estimen per als futurs contractes basats. Aquesta modificació no podrà suposar,
individual o conjuntament, un increment superior al 18% del pressupost base de licitació
anual establert a l apartat F del quadre de característiques.
Així mateix, es podr modificar l Acord marc si es considera necess ria la incorporaci
de nous ser eis com a conseq ncia de l e oluci del mercat fins a un nombre m im
de 6 productes i sempre que no representin individual o conjuntament un 2% del
pressupost base de licitació anual a l apartat F del quadre de característiques.
T. Termini de garantia
Sí

No
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En irtut del que establei l article 210.3 de la LCSP i atesa la naturalesa dels contractes
basats, no procedeix establir termini de garantia.
U. Cessió del contracte basat
Sí

No

V. Subcontractació del contracte basat
Sí

No

W. Revisió de preus del contracte basat
Sí

No
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera.- Nece

ia

admini

ai e

e cal a i fe i id ne a de l ac d ma c

Les necessitats administratives que cal satisfer i la idoneïtat de l Acord marc seran les
especificades en l apartat A del quadre de característiques.

Segona.- Òrgan de contractació
De conformitat amb l article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la representació de les entitats del sector públic en matèria contractual
correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma
legal o reglamentaria o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar
contractes en el seu nom.
L rgan de contractaci de l Acord marc s la Comissi Central de Subministraments,
d acord amb la pre isi de l article 7.1 del Decret 96/2001, de 20 de mar , sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
ser eis complementaris, relacionats o deri ats dins l Administraci de la Generalitat i
altres organismes públics.
La Comissió Central de Subministraments té el seu domicili a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635, 2a planta (08010 Barcelona), telèfon 93 316 22 66, fax 93 316 22 40 i
correu electrònic: licitacionsccs.eco@gencat.cat.
El Perfil de contractant de la Comissió Central de Subministraments es troba ubicat a la
Plataforma
de
serveis
de
contractació
pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccs.
La informació relativa a la Comissió Central de Subministraments es troba integrada en
el Portal de contractació pública: https://contractacio.gencat.cat/ca/inici.
Tercera.- C mi

i de eg imen de l ac d ma c

La Comissi de seguiment de l Acord marc, constitu da per les persones que s indiquen,
en l apartat B del quadre de característiques, vetllarà per la correcta execució de
l Acord marc i per la erificaci del compliment de les obligacions assumides per les
empreses com a conseqüència de les ofertes presentades en aquest Acord marc que
hagin estat determinants de la seva adjudicació.
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Quarta.- Objecte del contracte
4.1 L objecte del contracte s la prestació dels serveis que es descriuen en l apartat C.1
del quadre de característiques.
4.2 Els lots en què es divideix l objecte del contracte s identifiquen en l apartat C.2 del
quadre de característiques.
4.3 En l apartat C.3 del quadre de característiques s establir , si s escau, la possible
limitació del nombre de lots pels que pot licitar i/o pot resultar adjudicatària una mateixa
empresa.
Quan s establei i una limitaci en el nombre de lots pels que pot licitar una mateixa
empresa i una empresa presenti proposició per un nombre de lots superior al límit,
restarà exclosa de la totalitat de lots.
Igualment ser causa d e clusi si una empresa concorre de forma individual i en UTE
superant conjuntament el nombre de lots als que s ha limitat la licitaci .
Si podran presentar-se les empreses vinculades pertanyents a un mateix grup, doncs
es consideren entitats diferents als efectes dels l mits assen alats.
4.4 En l apartat C.4 del quadre de característiques s indicar , si s escau, si algun del
lots de la licitació es reserven de conformitat amb la D.A. 4a. de la LCSP.
4.5 L e pressi de la codificaci corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Com
de Contractes (CPV) és la que consta en l apartat C.5 del quadre de característiques.

Cinquena.- De ina

i de l ac d ma c

La delimitaci de l mbit subjectiu de la Comissi Central de Subministraments
s establei a la disposici addicional 2a del Decret 96/2001, de 20 de mar , sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
serveis complementaris, relacionats o deri ats dins l Administraci de la Generalitat i
altres organismes p blics: Els organismes aut noms i les restants entitats de dret p blic
vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions
i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya podran adherir-se voluntàriament
com a destinataris dels subministraments i serveis de referència objecte de contractació
centralitzada, prèvia sol·licitud que haurà de ser acceptada per acord de la Comissió
Central de Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de
col laboraci , on es fi aran les condicions de l'esmentada inculaci .
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La relació completa dels organismes i entitats públiques que han subscrit conveni de
participaci en el Sistema central d adquisicions, a la data de publicaci de l anunci de
licitaci , s especifica en l Annex núm. 0.
Qualse ol especificitat relati a a les entitats destinat ries d aquest Acord marc es
concretarà en l apartat D del quadre de característiques.
La incorporaci de nous organismes o entitats al Sistema central d adquisicions amb
posterioritat a la data de publicaci de l anunci de licitaci d aquest Acord marc, es podr
preveure, si escau, en l apartat S del quadre de característiques com a supòsit de
modificació contractual.
Sisena.- R gim j

dic de l ac d marc i els seus contractes basats

El contracte de l Acord marc i els seus contractes basats tenen car cter administratiu i
es regeixen per aquest Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, ambdós amb caràcter contractual, d acord amb els articles 122
i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector públic. A més, es
regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en
les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l ordenament jur dic espan ol les directi es del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d ara enda ant, LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
p blica (d ara enda ant, DL 3/2016).
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d octubre, de contractes del sector p blic (d ara enda ant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d octubre, en tot all no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d ara enda ant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
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g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electr niques de l Administraci de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
p blic en l mbit de Catalun a i per la se a normati a sectorial que resulti d aplicaci .
Suplet riament a l Acord marc li resulten d aplicaci les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
El desconei ement de les cl usules de l Acord marc en qualse ol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d aplicaci en l e ecuci de la cosa pactada, no e imei l'empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
En l apartat E del quadre de caracter stiques es far refer ncia, si s escau, a la normativa
espec fica aplicable i inculada a l objecte de l Acord marc.

Setena.- Dade ec n mi

e de l ac d ma c - valor estimat

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s assen alen en l apartat F del quadre de característiques.

Vuitena.- Te mini de d ada de l ac d ma c
El termini de durada de l Acord marc s el que s establei en l apartat G.1 del quadre
de característiques.
Aquest termini començarà a comptar a partir de la data de la publicació en el Perfil del
contractant de la Comissió Central de Subministraments de la formalització dels
documents contractuals de l Acord marc i, dita publicació, es produirà desprès de la
signatura dels darrer document contractual.
L Acord marc es podr prorrogar si ai s ha pre ist en l apartat G.2 del quadre de
característiques. sempre que la durada d aquest no e cedei i dels quatre an s, de
conformitat amb el que disposa l article 219.2 LCSP. L e entual pr rroga es formalit ar
en document administratiu. Amb aquest objectiu, la Comissió Central de
Subministraments farà la corresponent comunicació a les empreses dos mesos abans
de la data de finalit aci del termini de ig ncia de l Acord marc.
En cap cas podrà produir-se la pròrroga per consentiment tàcit de les parts.
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No obstant, quan al enciment de l acord marc no s hagués formalitzat un nou acord
marc que garanteixi la continuïtat de la prestació, com a conseqüència d incidències
resultants d acontei ements impre isibles per l òrgan de contractació, produïdes en el
procediment d adjudicaci i e istei in raons d interès públic per a no interrompre la
prestació, es podrà prorrogar l acord marc originari fins que comenci l e ecuci del nou
acord marc i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants
condicions de l acord marc, sempre que l anunci de licitaci del nou acord marc s hagi
publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte de la data de finalització de
l acord marc originari.
En aquest cas, en atenci a la naturalesa impre isible d aquesta pròrroga, l aplicaci de
la qual no deri a de la oluntat de l òrgan de contractació, aquesta no es prendrà en
consideració a efectes de fixar el valor estimat, ni serà d aplicaci l obligaci de prea s
anteriorment esmentada.

Novena.- Admissió de variants
S admetran ariants quan ai consti en l apartat H del quadre de característiques,
amb els requisits m nims, en les modalitats i amb les caracter stiques que s hi pre euen.

Desena.- Mitjans de comunicació electrònics
10.1 D acord amb la Disposici addicional quin ena de la LCSP, la tramitaci d aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
10.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractaci i durant la ig ncia del contracte s efectuaran per mitjans electr nics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d 1
d octubre, del procediment administratiu com de les administracions p bliques i l Ordre
PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electr niques de l Administraci de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A
aquests efectes, s en iaran els a isos de la posada a disposici de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic (junt amb el NIF) i als telèfons mòbils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d acord amb el que s indica
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en la clàusula catorzena d aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electr nic/s i, en el
cas que s hagin facilitat tamb tel fons m bils, els SMS, indicant que la notificaci
corresponent s ha posat a disposici en l e-NOTUM, haur /n d accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjan ant l enlla que s en iar a aquest efecte. En l espai irtual on hi
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o
amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificaci es computaran des de la data d en iament
de l a s de notificaci , si l acte objecte de notificaci s ha publicat el matei dia en el
perfil de contractant de l rgan de contractaci . En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepci de la notificaci per part de l empresa a qui s adre a.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d en iament de l a s de notificaci .
10.3 D altra banda, per tal de rebre tota la informaci relati a a aquesta licitaci , les
empreses que ho ulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s han de subscriure com
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l espai irtual de licitaci que, a tal efecte, es posa a disposició dels licitadors un cop
s accedei a l anunci de licitaci publicat en el perfil de contractant de l rgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccs
Les empreses que acti in l oferta amb l eina de Sobre Digital s inscriuran a la licitaci
automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s hagin de fer amb ocasi o com a
conseq ncia del procediment de licitaci i d adjudicaci del present contracte es
realit aran mitjan ant el tauler d anuncis associat a l espai irtual de licitaci d aquesta
licitació de la Plataforma de Ser eis de Contractaci P blica. En aquest tauler d anuncis
electr nic, que dei a const ncia fefaent de l autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
A m s, les empreses licitadores tamb es poden donar d alta en el Perfil del licitador,
pr ia l autenticaci requerida. El Perfil del licitador est constitu t per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l objectiu de pro eir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d eines que faciliten l acc s i la gesti
d e pedients de contractaci del seu inter s. Per donar-se d alta cal fer clic en l apartat
Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
Informat per la Intervenció General el 4 de febrer de 2020
Aprovat per Acord de la CCS el 7 de febrer de 2020
20

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

Perfil de licitador de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit.
10.4 Certificats digitals:
D acord amb la disposici addicional primera del DL 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga
la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del
certificat de signatura electr nica admesa per a la signatura del DEUC i de l oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s acceptaran els certificats qualificats a
qualse ol pa s de la Uni Europea d acord amb l article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que una signatura electr nica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres .

II
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE
L ACORD MARC

Onzena.- T ami aci de l e

edien i

cedimen d adj dicaci

La forma de tramitaci de l e pedient i el procediment d adjudicaci del contracte s n
els establerts en els apartats I.1 i I.2 del quadre de característiques.
La licitaci s anunciar en el Diario Oficial de la Unión Europea, quan es tracti de
expedients harmonitzats i així s establei i en l apartat I.3 del quadre de
característiques i, en tot cas, en el Perfil de contractant de la de la Comissió Central de
Subministraments
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccs)
on
estaran
disponibles els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regulen aquesta licitació.
El present Acord marc, de conformitat amb l article 221.4 LCSP es conclour amb
diverses empreses. El nombre màxim d empreses part de l Acord marc a seleccionar,
és el que s indica en l apartat I.4 del quadre de característiques referit a cada lot.
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Dotzena.- Aptitud per contractar
12.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jur dica i plena capacitat d obrar, d acord amb el que pre eu
l article 65 de la LCSP;

-

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l article 85 de la LCSP;

-

Acreditar la solvència requerida o la corresponent classificació empresarial, en els
termes establerts als apartats J.1 i J.2 del quadre de característiques d aquest
plec;

-

Tenir l habilitaci empresarial o professional que, si s escau, sigui e igible per dur a
terme la prestaci que constituei i l objecte del contracte; i

-

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s han d acreditar per les empreses licitadores. Si es requereix
l acreditaci esmentada s indicar a l apartat N.1 del quadre de característiques.

-

En concret, les empreses licitadores que concorrin al lot número 3 hauran de
comptar amb la qualificaci de Centres Especials de Treball/Empreses d Inserci ,
així com figurar inscrites en el Registre de Centres Especials de Treball/Empreses
d Inserci de l'Administració corresponent.

Ai matei , les prestacions objecte d aquest contracte han d estar compreses dins de
les finalitats, objecte o mbit d acti itat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de conc rrer en la data final de presentaci d ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
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12.2 La capacitat d obrar de les empreses espan oles persones jur diques s acredita
mitjan ant l escriptura de constituci o modificaci inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui e igible conforme a la legislaci mercantil. Quan no ho sigui, s acredita mitjan ant
l escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la se a acti itat, inscrits, si s escau, en el corresponent registre
oficial. Tamb cal aportar el NIF de l empresa.
La capacitat d obrar de les empreses espan oles persones f siques s acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d obrar de les empreses no espan oles d Estats membres de la Uni
Europea o signataris de l Acord sobre Espai Econ mic Europeu s ha d acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d establiment o la presentaci d una declaraci jurada o una de les
certificacions que s indiquen en l anne XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d obrar de les empreses estrangeres d Estats no membres de la Uni
Europea ni signataris de l Acord sobre Espai Econ mic Europeu s acredita amb
l aportaci d un informe em s per la missi diplom tica permanent o per l oficina
consular d Espan a del lloc del domicili de l empresa, en el qual consti, pr ia acreditaci
per l empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg,
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tr fic local dins l mbit de les
acti itats que abasta l objecte del contracte. Tamb han d aportar un informe de la missi
diplom tica permanent d Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que
acrediti que l Estat del qual s n nacionals ha signat l Acord sobre contractaci p blica
de l Organit aci Mundial del Comer (OMC), sempre que es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada de valor estimat igual o superior a 221.000 euros
o, en cas contrari, l informe de reciprocitat al que fa refer ncia l article 68 de la LCSP.
12.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura p blica fins que no se ls hagi adjudicat l Acord marc.
Aquestes empreses queden obligades solid riament da ant l Administraci i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d una quantia significati a.
12.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
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12.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l apartat Perfil del licitador .
12.6 Les empreses que hagin participat en l elaboraci de les especificacions t cniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l rgan de contractaci
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Tretzena.- Solvència de les empreses licitadores
13.1 Les empreses han d acreditar que complei en els requisits m nims de sol ncia
que es detallen en l apartat J.1 del quadre de característiques, bé a través dels
mitjans d acreditaci que es relacionen en aquest mateix apartat J.1 del quadre de
característiques, o bé alternativament mitjançant classificació equivalent a aquesta
solvència, que, si s escau, s assen ala en l apartat J.2 del mateix quadre de
característiques.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades en l apartat J.1 del quadre de característiques per acreditar
la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de
qualsevol altre document que l rgan de contractaci consideri apropiat.
13.2 Les empreses licitadores s han de comprometre a dedicar o adscriure a l e ecuci
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s indiquen en l apartat J.3
del quadre de característiques.
Si s e igei en el plec aquesta adscripci a l e ecuci del contracte en l apartat Q.3 del
quadre de característiques es determinar si s atorga a aquest comprom s el car cter
d obligaci essencial als efectes pre istos en l article 211 de la LCSP o b en l apartat
Q.2 del quadre de característiques s establei en penalitats en cas d incompliment,
d acord amb l article 192.2 de la LCSP)
13.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l e ecuci del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d acreditar la se a sol ncia econòmica i financera i tècnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
l e ecuci del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
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No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
sol ncia econ mica i financera, s e igei que l empresa i les entitats esmentades
declarin que seran responsables solidàriament de l'execució del contracte.
13.4 Els certificats comunitaris d empresaris autorit ats per contractar als que fa
refer ncia l article 97 de la LCSP constituei en una presumpci d aptitud en relaci amb
els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
13.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d acreditar la se a
solvència, en els termes indicats en l apartat J del quadre de característiques. Per tal
de determinar la sol ncia de la uni temporal, s acumula l acreditada per cadascuna de
les seves integrants.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACI , L ADJUDICACI
FORMALITZACIÓ DE L ACORD MARC

I LA

Catorzena.- Presentació de documentació i de proposicions
14.1 Les empreses poden presentar oferta a un, a varis o a tots els lots en què es divideix
l objecte de l Acord marc descrits, si s escau, en l apartat C.2 del quadre de
característiques, sempre que en l apartat C.3 a) del quadre de característiques no
s establei i cap limitaci .
En tot cas s ha de licitar per la totalitat del contingut del lot. Si l objecte del contracte no
est di idit en lots, s ha de licitar també per la seva totalitat.
Les empreses licitadores només podran presentar una única proposició per a cada lot.
L nica e cepci a aquest fet podria ser que s establei i en l apartat H del quadre de
característiques l admissi de ariants en l oferta. Tampoc podran subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurar en més
d una uni temporal. La infracci d aquestes normes donar lloc a la no admissi de
totes les propostes per ell subscrites.
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Igualment es podrà establir en l apartat C.3 b) del quadre de característiques una
limitació al nombre màxim de lots dels què pot resultar adjudicatària una mateixa
empresa, el plec, en aquest mateix apartat, establirà els criteris o normes objectius i no
discriminatoris, que s aplicaran per determinar els lots que li seran adjudicats, en cas
que hagi presentat les ofertes més avantatjoses econòmicament en un nombre de lots
superior al màxim permès, així com les conseqüències que podrien derivar-se d aquest
fet.
14.2 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l apartat K.1 del quadre de
característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en
el termini màxim que s assen ala en l anunci de licitaci , mitjan ant l eina de Sobre
Digital accessible a l adre a eb seg ent: http://contractaciopublica.gencat.cat//ccs
Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en dos
sobres, o si s escau en tres sobres d acord amb el que s establei i a l apartat K.2 del
quadre de característiques.
La presentació de les ofertes es farà en dos sobres en el cas que nom s s utilit i un
nic criteri d adjudicaci o quan tots els criteris d adjudicaci establerts responguin a una
matei a tipologia de aloraci , s a dir, tots ells siguin criteris que depenguin d un judici
de valor o criteris quantificables de forma automàtica (apartat L.1 del quadre de
característiques i annex núm. 6); i en tres sobres en el cas que el plec estableixi,
conjuntament, criteris d adjudicaci que depenguin d un judici de alor i criteris
quantificables de forma automàtica (apartat L.2 del quadre de característiques i
annex núm. 6).
Un cop accedei in a tra s d aquest enlla a l eina eb de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d omplir un formulari per donar-se d alta a l eina i, a continuaci ,
rebran un missatge, al/s correu/s electr nic/s indicat/s en aquest formulari d alta,
d acti aci de l oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d inscripci de l eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electr nics relacionats amb l s de l eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d acti aci de l oferta,
at s que l enlla que es cont en el missatge d acti aci
s l acc s e clusiu de qu
disposaran per presentar les se es ofertes a tra s de l eina de Sobre Digital.
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Accedint a l espai eb de presentaci d ofertes a tra s d aquest enlla tram s, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentaci , l eina requerir a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l en iament de les ofertes, la documentaci . Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d ells), ja que nom s les empreses licitadores la/les tenen (l eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l accés al seu contingut.
La Comissió Central de Subministraments demanarà a les empreses licitadores,
mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d inscripci a l oferta de l eina
de Sobre Digital, que accedei in a l eina eb de Sobre Digital per introduir les se es
paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introduei in les paraules clau s iniciar el proc s de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució
de la Mesa i de l acte d obertura dels sobres, en la data i l hora establertes.
Les empreses licitadores han d introduir en tot cas la paraula clau abans de l obertura
del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentaci d ofertes a tra s de l eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l empresa la paraula clau.

Aquesta cai a forta irtual complei amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
1
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Una egada complimentada tota la documentaci de l oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es far la presentaci pr piament dita de l oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l apunt d entrada
corresponent, a tra s de l eina. A partir del moment en qu l oferta s hagi presentat, ja
no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida t cnica que impossibiliti l s de l eina Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l rgan de contractaci ampliar el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es
modificarà el termini de presentaci d ofertes i es publicarà a la Plataforma de Serveis
de Contractaci P blica l esmena corresponent; i, addicionalment, es comunicarà el
canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjan ant l eina de sobre
digital a l apartat de Licitaci electr nica de la Plataforma de Ser eis de Contractaci
Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen
el conei ement requerit de l eina i que conei en els requeriments necessaris per
presentar oferta.
14.3 D acord amb el que disposa l apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l en iament de les ofertes mitjan ant l eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l empremta electrònica de la documentació de l oferta, dins
del termini de presentaci d ofertes, amb la recepci de la qual es considerar efectuada
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l en iament de la documentaci de
l oferta pr piament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissi en el termini de 24 hores, es considerar que l oferta ha estat
retirada.
Si es fa s d aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s ha
enviat l empremta digital pr iament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentaci de l oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
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14.4 Les ofertes presentades han d estar lliures de irus inform tics i de qualse ol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un anti irus i, en cas d arribar
documents de les se es ofertes amb irus, ser responsabilitat d elles que
l Administraci no pugui accedir al contingut d aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jur diques respecte de la participaci d aquesta empresa en el procediment, que s hagin
de derivar de la impossibilitat d accedir al contingut d algun dels documents de l oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per con i er o alorar l oferta, la
mesa podr acordar l e clusi de l empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l oferta, a tra s de l eina de Sobre
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el
cas d ha er en iat documents amb irus a tra s de l eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
14.5 L eina de Sobre Digital no permet la presentaci d ar ius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els ar ius de les ofertes d aquesta mida s han de comprimir o
fragmentar en di erses parts. La partici s ha de realit ar manualment (sense utilit ar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els ar ius resultants de la partici s incorporen en l apartat d altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
En cas que l opci de comprimir o di idir l ar iu sigui in iable per la mida dels ar ius
com per exemple vídeos les empreses licitadores han de seleccionar l ar iu de m s de
25 Mb no partible sense clicar al bot
ifrar i desar i, un cop preparada tota l oferta
normalment i tenint l ar iu de m s de 25 Mb i no partible seleccionat per no en iat, han
de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i enviar-lo.
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Les empreses hauran d aportar l ar iu en un suport electr nic f sic (USB), de manera
que l rgan de contractaci o la mesa podr compro ar la coincid ncia de les empremtes
electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels
documents seleccionats en l oferta presentada.
14.6 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d ofertes es troben disponibles a l apartat de Licitaci electr nica de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l adre a eb seg ent:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
14.7 D acord amb l article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
14.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l rgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fi at per a la presentaci d ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l rgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a tra s de l apartat de preguntes i respostes del tauler d a isos de
l espai irtual de la licitaci . Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l rgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ccs)
14.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l empresa licitadora del contingut del present plec, ai com
del plec de prescripcions tècniques, ai com l autorit aci a la mesa i a l rgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electr nic d Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d operadors econ mics d un Estat
membre de la Unió Europea.
14.10 Cada empresa licitadora no pot presentar m s d una proposici . Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d altres si ho ha fet indi idualment o figurar en m s
d una uni temporal. La infracci d aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap
de les propostes que hagi subscrit.
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14.11 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual s adjunta com a Annex núm. 1 a aquest plec, mitjançant el qual
declaren el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s establei en en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.

Ai matei , s ha d incloure la designaci de la persona o les persones autorit ades per
accedir a les notificacions electr niques, indicant, per a cada una d elles, el nom,
cognom, NIF, adreça de correu electrònic i, addicionalment, el número de telèfon
mòbil, on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d una persona autoritzada a
rebre-les. Aquestes dades s han d incloure en l apartat relatiu a persona o persones de
contacte de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen
la deguda representació de l empresa per presentar la proposició.
Si les empreses compleixen tots els criteris de selecció indicats l apartat J.1 del quadre
de característiques del plec i el licitador complimenta en sentit afirmatiu la secció A:
Indicaci global relati a a tots els criteris de selecci de la Part IV: Criteris de selecci ,
la Mesa de Contractació considerarà declarat que reuneix la solvència econòmica,
financera i tècnica requerida en l apartat esmentat del quadre de característiques
d'aquest plec
En el cas d empreses que concorrin a la licitaci amb el comprom s d agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d acreditar la se a
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicat ries de l Acord marc.
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En el cas que l empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d altres empreses de
conformitat amb el que preveu l article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d indicar aquesta circumst ncia en el DEUC i s ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que indiquin en el DEUC la intenció de subscriure
subcontractes, a més de facilitar la informació prevista en les seccions A i B de la part II
(informaci sobre l operador econ mic i els seus representants) i en la part III (informaci
relati a als motius d e clusi ) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que
es té previst subcontractar, també hauran de facilitar en aquest moment la informació
que requereix la part IV del DEUC relativa als criteris de selecció.
D acord amb l article 71.1, lletra d) de la LCSP, l acreditaci del compliment de la quota
de reser a de llocs de treball i de l obligaci de disposar d un pla d igualtat s ha de fer
mitjançant la presentació del DEUC.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d un Estat membre
de la Uni Europea, com un e pedient irtual de l empresa, un sistema
d emmagat ematge electr nic de documents o un sistema de prequalificaci , d acc s
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electr nic d Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528
090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/temes-clau/reli) o en
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres,
o que no hi consti igent o actualit ada. En tot cas, aquestes empreses han d indicar en
el DEUC la informaci necess ria que permeti a l rgan de contractaci , si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s ha indicat en el DEUC, l haur d efectuar
l empresa licitadora en qui recaigui la proposta d adjudicaci per ha er presentat l oferta
m s a antatjosa econ micament, amb car cter pre i a l adjudicaci .
Tanmateix, la Comissió Central de Subministraments o la mesa de contractació podrà
demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi
ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per
al bon desenvolupament del procediment. No obstant ai , l empresa licitadora que
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estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d un Estat membre de la
Unió Europea d acc s gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (Únicament empreses
estrangeres)
Les empreses estrangeres han d aportar una declaraci de submissi als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d acord amb el model que consta com
Annex núm. 2 d aquest Plec.
c) Compromís d adscripci de mitjans materials i/o personals
Declaració de l empresa de comprometre s a adscriure a l e ecuci del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi en l apartat J. 3 del
quadre de característiques i, en el seu cas, d acord amb el model que consta com
Annex núm. 3 d aquest Plec.
d) Garanties en el tractament de dades de caràcter personal
Declaraci de l empresa d acord amb el model de l annex núm. 4
e) Formulari de dades de l empresa licitadora, d acord amb el model de l annex n m.
5
f) Altra documentació
Qualse ol altra documentaci
característiques.

que s e igei i en l apartat N.1 del quadre de

g) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan així s establei i en
l apartat O del quadre de característiques i per l import que es determini.
En els acords marc, d exigir-se aquesta garantia, es fixarà a tant alçat sense que en cap
cas pugui superar el 3 % del valor estimat de l acord marc.
La garantia provisional es pot constituir:
- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglament riament establertes, i d acord amb els requisits disposats en l article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
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L efectiu s ha de dipositar a la Cai a General de Dip sits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els
certificats d immobilit aci dels alors anotats s han de presentar da ant l òrgan de
contractació.
- Mitjan ant a al presentat da ant l rgan de contractaci , en la forma i condicions
reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per
qualse ol banc, cai a d estal is, cooperati es de cr dit, establiment financer de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte
compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l anne V del RGLCAP.
- Per contracte d asseguran a de cauci celebrat d acord amb els requisits dels articles
57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram de cauci . El certificat del contracte s ha de lliurar a l rgan de
contractació.
En el cas d unions temporals d empreses, les garanties provisionals es poden constituir
per una o ries de les empreses participants, sempre que en conjunt s arribi a la quantia
requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia pro isional s e tingei autom ticament i s ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s ha de tornar a l empresa licitadora seleccionada com a adjudicat ria quan
hagi constitu t la garantia definiti a, si b aquesta pot aplicar l import de la garantia
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo.
CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C
a) Contingut del sobre B i, si escau, del sobre C:
1. Si nicament s establei en criteris d adjudicaci a aluables mitjan ant la utilit aci
d una tipologia de criteris (tots quantificables de forma automàtica o tots sotmesos a
judici de valor), d acord amb l establert en l apartat L.1 del quadre de característiques
i a l annex n m. 6 :
Si s ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida,
com a nic criteri d adjudicaci , les empreses licitadores han d incloure en el sobre B la
seva proposició econòmica.
Si s han establert di ersos criteris d adjudicaci que responen tots ells a una matei a
tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de
forma automàtica, les empreses licitadores han d incloure en el sobre B tota la
documentació que conforma la seva oferta.
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2. Si s han establert tant criteris d adjudicaci a aluables en funci d un judici de alor,
com criteris quantificables de forma automàtica, d acord amb l establert en l apartat L.2
del quadre de característiques i a l annex n m. 6, les empreses licitadores han
d incloure en el sobre B tota la documentaci relacionada amb els criteris d adjudicaci
sotmesos a judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris
quantificables de forma automàtica.
En aquest cas, la inclusió en el sobre B de l oferta econ mica, així com de qualsevol
informació de l oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant,
s ha d incloure en el sobre C, comportarà l exclusi de l empresa licitadora, quan es
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris
de valoració subjectiva.
b) La proposici econ mica s ha de formular, si escau, conforme al model que s adjunta
com a annex núm. 7 a aquest plec i com a plantilla al sobre B o C d aquesta licitaci
incl s en l eina de Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris
d adjudicaci , si s escau, als continguts assen alats en les plantilles i anne os d aquest
plec corresponents.
No s acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A tra s de l eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document resum
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s ent n signada la totalitat de l oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents
que la composen.
Les proposicions s han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicat ries, s han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen. La persona o les persones que signin l oferta ha o han de ser la
persona o les persones signants del DEUC.
c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s hagi assen alat en l eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si cont informaci d aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s escau, en el sobre C, es poden considerar de car cter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar
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la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter
confidencial l oferta econ mica de l empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l rgan de contractaci alorar si la qualificaci de confidencial
de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la
possibilitat d acc s o de ista de dita documentaci , pr ia audi ncia de l empresa o les
empreses licitadores afectades.
d) Tal com s ha assen alat en l apartat 4 d aquesta clàusula, les empreses licitadores
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de
les seves ofertes que han presentat mitjan ant l eina de Sobre Digital. Aquesta còpia
s haur de lliurar a sol licitud de l rgan de contractaci / de la mesa de contractaci , en
cas que es requereixi, i haur de contenir una c pia de l oferta amb e actament els
mateixos documents amb les mateixes empremtes digitals que els aportats en l oferta
mitjan ant l eina de Sobre Digital.
14.12 La presentaci d ofertes comporta que l rgan de contractaci pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò
declarat per les empreses licitadores o contractistes, e cepte que s hi oposin
expressament

Quinzena.- Mesa de contractació
15.1 La Mesa de Contractaci que assistei l òrgan de contractaci en l adjudicaci de
l Acord Marc objecte d aquest Plec est integrada pels membres que figuren en l Annex
núm. 8
La CCS designarà Vocals suplents dels membres de la Mesa de contractació. La
identificació dels membres titulars i suplents integrants de la Mesa de contractació serà
publicada en el Perfil de contractant de conformitat amb el que establei l article 326 de
la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
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15.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les
signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas
d obser ar defectes esmenables, ho comunicar a les empreses licitadores afectades
perquè els esmenin en el termini de tres dies.
Una egada esmenats, si s escau, els defectes en la signatura o en la documentaci
continguda en el Sobre A, la mesa l a aluar i determinar les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l e clusi .
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Ai matei , d acord amb l article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l article 22 del RGLCAP, disposaran d un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte t l eina de Sobre Digital, mitjan ant la qual s adre arà un correu
electr nic a l adre a o les adreces assen alades per les empreses licitadores en el
formulari d inscripci , amb l enlla per a què accedeixin a l espai de l eina en qu han
d aportar la documentaci corresponent.
Aquestes peticions d esmena o aclariment es comunicaran a l empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d acord amb la clàusula desena d aquest plec.
15.3 Els actes d e clusi adoptats per la Mesa en relaci amb l obertura del sobre A
seran susceptibles d impugnaci en els termes establerts a la clàusula cinquantena.

Setzena.- C mi

de

e

Si escau, s haur de designar un comit d e perts, que efectuar la aloraci dels criteris
d adjudicaci que depenen d un judici de alor, quan la puntuaci que se ls assigni, sigui
superior a la qual s atribuei i als criteris a aluables de forma autom tica. En el seu cas,
estarà integrat pels membres que figuren en l Annex núm. 9
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Dissetena.- Determinació de la millor oferta
17.1 Criteris d adjudicaci del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s ha d atendre
als criteris d adjudicaci establerts en l apartat L del quadre de característiques i
annex núm. 6.
17.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
D acord amb l article 157.3 de la LCSP, les proposicions s han d obrir en el termini m im
de vint dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar-les; i que, si
la proposició s ha de contenir en m s d un sobre, dit termini s entendr complert quan
s hagi obert, dins del matei termini, el primer dels sobres que componen la proposició.
Si s ha establert un nic criteri d adjudicaci o di ersos criteris d adjudicaci que
responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a
judici de valor o tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a
l anunci de la licitaci tindr lloc l acte públic d obertura dels sobres B presentats per les
empreses admeses.
Els actes p blics d obertura d ofertes mitjan ant l eina de sobre digital es poden dur a
terme de manera presencial o, quan estigui completament implementat, mitjançant
seguiment per streaming a tra s de l enlla que a aquest efecte proporcioni l rgan de
contractació.
Si s han establert criteris d adjudicaci a aluables en funci d un judici de alor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora
indicats a l anunci de la licitaci tindr lloc, en sessió interna, l acte d obertura dels
sobres B presentats per les empreses admeses.
Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que
depenguin d un judici de alor i, a continuaci , s obriran els sobres C presentats per les
empreses.
Addicionalment a la publicació del dia, el lloc i l hora de realització de l acte d obertura
pública dels sobres C en l anunci publicat en el perfil de contractant, aquesta informació
es comunicarà a les empreses licitadores mitjançant el correu electrònic que hagin
assen alat en el formulari d inscripci a l eina de Sobre Digital.
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Un cop acabada l obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l aclariment o l esmena d errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
con i er el sentit de l oferta. nicament es permetr l aclariment o l esmena d errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificaci o concreci de l oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol licituds d aclariments o esmenes es duran a terme a tra s de la funcionalitat
que a aquest efecte t l eina de Sobre Digital, mitjan ant la qual s adre ar un correu
electr nic a l adre a o les adreces assen alades per les empreses licitadores en el
formulari d inscripci , amb l enlla per a qu accedei in a l espai de l eina en qu han
d aportar la documentaci corresponent.
Aquestes peticions d esmena o aclariment es comunicaran a l empresa mitjan ant
comunicaci electr nica a tra s de l e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d acord amb la clàusula desena d aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposici establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l import de la
proposici i aquelles en les quals l empresa licitadora reconegui l e ist ncia d error o
inconsistència que la fa inviable.
L e ist ncia d errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicar l e clusi d aquestes del procediment de contractaci , quan pugui resultar
afectat el principi d igualtat, en els casos d errors que impedei en determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la se a proposta d adjudicaci . Tamb podr sol licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organit acions socials d usuaris destinataris de la
prestaci , a les organit acions representati es de l mbit d acti itat al qual correspongui
l objecte del contracte, a les organit acions sindicals, a les organitzacions que defensin
la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
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Els actes d e clusi de les empreses licitadores adoptats en relaci amb l obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d impugnaci en els termes establerts en aquest plec.
17.3 En casos d empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l adjudicaci de l Acord marc i s aplicaran els criteris
següents i per aquest ordre:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentaci d ofertes, tinguin en la se a plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa (superior al 2%). Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normati a, tindr prefer ncia en l adjudicaci del
contracte l empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

-

La proposició presentada per les empreses d inserci que regula la Llei 44/2007, de
13 de desembre, per a la regulaci del r gim de les empreses d inserci , que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

-

En l adjudicaci dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb
l objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

-

La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d ofertes, incloguin mesures de car cter social i laboral que afa orei in la igualtat
d oportunitats entre dones i homes.

-

La proposici presentada per l empresa que acrediti una major paritat entre homes i
dones en el seu rgan de go ern. Aquest criteri nom s s aplicar en cas que els
empatats siguin societats que comptin amb òrgans de govern no unipersonals.

-

L empat es resoldr con ocant els licitadors amb ofertes empatades a un sorteig en
acte públic quan la resta de criteris no hagi resolt el desempat.

Les empreses licitadores han d aportar la documentaci acreditati a dels criteris de
desempat en el moment en qu es produei i l empat.
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17.4 Subhasta electrònica
Es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o
de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de
ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.
17.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinaci de les ofertes que presentin uns alors anormals s ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l apartat M del quadre de
característiques.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d anormalitat, la Mesa de contractaci requerir a l /les empresa/es licitadora/es que
l /les hagi/n presentat perqu les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s hagi definit l anormalitat de l oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerir a l /les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l oferta i les pertinents justificacions. L empresa licitadora disposar d un termini de 3
dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte t l eina de Sobre Digital, mitjan ant la qual s adreçarà un correu electrònic a
l adre a o les adreces assen alades per les empreses licitadores en el formulari
d inscripci , amb l enlla per a qu accedei in a l espai de l eina en qu han d aportar la
documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicar a l empresa mitjan ant comunicaci electr nica a
tra s de l e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificati a sol licitada, ho posar en conei ement de l rgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l empresa licitadora e closa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l a aluar i elevarà la corresponent proposta d acceptaci o rebuig de la
proposició, degudament moti ada, a l rgan de contractaci , per tal que aquest
decidei i, pre i l assessorament t cnic del ser ei corresponent, o b l acceptaci de
l oferta, perqu considera acreditada la se a iabilitat, o b , en cas contrari, el seu
rebuig.
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L rgan de contractaci rebutjar les ofertes incurses en presumpció d anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d una perspecti a t cnica, econ mica
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l incompliment dels con enis col lectius sectorials igents, en aplicaci del que establei
l de la LCSP.

Divuitena.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l adjudicaci
18.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetr a l rgan de contractaci la corresponent proposta
d adjudicaci , tenint en compte el límit, si s escau, establert a l apartat I.4 del quadre
de característiques relatiu al nombre m im d empreses a seleccionar (per lot).
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d adjudicació
assenyalats en l apartat L del quadre de característiques i en l anunci de licitaci .
La proposta d adjudicaci de la mesa no crea cap dret a fa or de l empresa licitadora
proposada com a adjudicat ria, ja que l rgan de contractació podrà apartar-se n sempre
que motivi la seva decisió.
18.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l rgan de contractaci , els serveis
corresponents requeriran a l empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment
a continuació.
Aquest requeriment s efectuar mitjan ant notificaci electr nica a tra s de l eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Ser eis de Contractaci P blica, d acord amb la
clàusula desena d aquest plec.
L aportaci de documentaci es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l eina de Sobre Digital, mitjan ant la qual s enviarà un correu electrònic a
l adre a o les adreces assen alades per les empreses licitadores en el formulari
d inscripci , amb l enlla per a qu accedei in a l espai de l eina en qu han d aportar la
documentació corresponent.
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A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electr nic d Empreses Licitadores (RELI)
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
o que no figurin en una base de dades nacional d un Estat membre de la Unió
Europea
L empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haur d aportar la documentaci
següent aquesta documentació, si escau, tamb s haur d aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:
-

-

Documentaci corresponent acreditati a de la capacitat d obrar i de la personalitat
jur dica, d acord amb les pre isions de la clàusula catorzena.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d un
altre i el document nacional d identitat o el passaport.
Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o
del certificat de classificació corresponent.

Ai

matei , l empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haur d aportar:

-

Si s escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental, que es determini en l apartat N.2 del quadre de
característiques del contracte
En cas que l empresa recorri a les capacitats d altres entitats, el comprom s de
disposar dels recursos necessaris al que es referei l article 75.2 de la LCSP.
Quan una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
solvència econòmica i financera haurà de presentar, a més, una declaració en la
que, aquesta segona entitat, manifesti que posa a disposici de l empresa licitadora
els mitjans personals i materials necessaris per a la prestació del present contracte,
indicant de forma e pressa que respondr solid riament de l e ecuci del contracte.
Documents acreditatius de l efecti a disposici de mitjans que s hagi comprom s a
dedicar o adscriure a l e ecuci del contracte d acord amb l article 76.2 de la LCSP
i d acord amb el que establei l apartat J.3 del quadre de característiques.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, si s escau, d acord
amb el que s establei a l apartat P del quadre de característiques , d acord amb
el que s establei a la clàusula dinovena.
Designació de la/es persona/es qu en nom de l empresa actu com a persona de
contacte interlocutora per a aquesta contractació d acord amb el es pre eu a la
clàusula vint-i-sisena.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l apartat N.2 del quadre de característiques del contracte.

-

-

-

-

-
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A.2. Empreses inscrites en el Registre Electr nic d Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que figurin en una base de dades nacional d un Estat membre de la Uni Europea
L empresa que hagi presentat la millor oferta ha d aportar la documentaci seg ent,
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada,
d acord amb el pre ist en la cl usula on ena d aquest plec:
-

-

-

-

-

-

Si s escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental, es determini en l apartat N.2 del quadre de
característiques del contracte.
En cas que l empresa recorri a les capacitats d altres entitats, el comprom s de
disposar dels recursos necessaris al que es referei l article 75.2 de la LCSP.
Quan una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
solvència econòmica i financera haurà de presentar, a més, una declaració en la
que, aquesta segona entitat, manifesti que posa a disposici de l empresa licitadora
els mitjans personals i materials necessaris per a la prestació del present contracte,
indicant de forma e pressa que respondr solid riament de l e ecuci del contracte.
Documents acreditatius de l efecti a disposici de mitjans que s hagi comprom s a
dedicar o adscriure a l e ecuci del contracte d acord amb l article 76.2 de la LCSP
i d acord amb el que establei l apartat J.3 del quadre de característiques.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definiti a, si s escau, d acord
amb el que s establei a l apartat P del quadre de característiques , d acord amb
el que s establei a la clàusula dinovena.
Designació de la/es persona/es qu en nom de l empresa actu com a persona de
contacte interlocutora per a aquesta contractaci d acord amb el es pre eu a la
clàusula vint-i-sisena.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l apartat N.2 del quadre de característiques del contracte.

18.3 Un cop aportada per l empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Les sol licituds d esmenes es duran a terme a tra s de la funcionalitat que a aquest
efecte t l eina de Sobre Digital, mitjan ant la qual s adre ar un correu electr nic a
l adre a o les adreces assen alades per l empresa o empreses licitadores en el formulari
d inscripci , amb l enlla per a qu accedei in a l espai de l eina en qu han d aportar la
documentació corresponent.
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Aquestes peticions d esmena es comunicaran a l empresa mitjan ant comunicaci
electr nica a tra s de l e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractaci P blica, d acord amb la clàusula desena d aquest plec.
En el cas que no es complemente adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s entendr que l empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l empresa licitadora seg ent, per l ordre en qu hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l e ig ncia de l import del 3 per cent del pressupost base de licitaci ,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s hagu s constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a
l empresa en prohibició de contractar per la causa pre ista en l article 71.2.a de la LCSP.
Ai matei , l e entual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector p blic pre ista en l article 71.1.e de la LCSP.

Dinovena.- Garantia definitiva
19.1 L import de la garantia definiti a o la seva improcedència s el que s assen ala en
l apartat P del quadre de característiques.
De conformitat amb el que disposa l article 107.5 de la LCSP, si s opt s per la constitució
d una garantia definiti a general de l acord marc fixada estimativament per
l Administraci , quan la suma dels imports, IVA e cl s, dels contractes basats en l acord
marc e cedei i del doble de la quantitat resultant de capitalit ar al 5 per 100 l import de
la garantia definitiva, aquesta haurà de ser incrementada en una quantia equivalent.
19.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglament riament. L efectiu i els certificats d immobilit aci en els alors
anotats s han de dipositar a la Cai a General de Dip sits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, cai es d estal i, cooperati es de cr dit, establiments financers de
crèdit i societats de garantia rec proca autorit ats per operar a Espan a, que s han
de dipositar en algun dels establiments esmentats en l apartat a).
c) Mitjan ant contracte d asseguran a de cauci amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l asseguran a s ha de lliurar en els establiments assen alats en l apartat
a).
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19.3 En el cas d uni temporal d empreses, la garantia definiti a es pot constituir per una
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida en l apartat P del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal.
19.4 La garantia definiti a respondr respecte dels incompliments tant de l acord marc
com del contracte basat de que es tracti. En tot cas, la garantia definitiva respon dels
conceptes definits en l article 110 de la LCSP.
19.5 En cas d amortit aci o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l empresa adjudicat ria est obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l import de la garantia no min i per aquest motiu, ha ent de quedar const ncia
documentada de la reposició esmentada.
19.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l empresa adjudicat ria, aquesta haur de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quin e dies des de l e ecuci .
19.7 En el cas que la garantia no es reposi en els sup sits esmentats en l apartat
anterior, l Administraci pot resoldre el contracte.

Vintena.- Decisi de no adjudicar o subscriure l acord marc i desistiment
L rgan de contractaci podr decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d inter s p blic degudament justificades i amb la corresponent notificaci a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes
de preparaci del contracte o de les reguladores del procediment d adjudicaci .
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
D acord amb el que disposa l article 152.5 LCSP, el desistiment i la decisi de no
adjudicar-los o celebrar-los correspon a la Comissió Central de Subministraments.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d adjudicaci es publicarà en el perfil de contractant de la Comissió Central de
Subministraments.
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Vint-i-unena.- Adjudicaci de l acord marc
21.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula divuitena
relati a al requeriment de documentaci pr ia a l adjudicaci , l rgan de contractació
acordar l adjudicaci de l Acord marc a l empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
21.2 L acord d adjudicaci de l Acord marc es notificar a les empreses licitadores
mitjan ant notificaci electr nica a tra s de l e-NOTUM, d acord amb la clàusula
desena d aquest plec, i es publicar en el perfil de contractant de l rgan de contractaci
dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qu s haur de procedir a la
formalització del contracte.
A aquest efecte, s en iar , a l adre a de correu electr nic i, en cas que s hagi informat,
al telèfon mòbil que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electr nic contindr l enlla per accedir-hi.

Vint-i-dosena.- Formalitzaci i perfecci de l acord marc
22.1 L acord marc es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica.
L empresa o les empreses adjudicatàries podran sol licitar que el contracte s ele i a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
22.2 La formalització de l Acord marc s efectuar un cop transcorregut el termini m nim
de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l adjudicaci a qu es referei la cl usula anterior.
Els ser eis dependents de l rgan de contractaci requeriran a l empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que
l rgan competent per a la resoluci del recurs hagi ai ecat la suspensi .
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22.4 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l apartat anterior per causes
imputables a l empresa adjudicat ria, se li e igir l import del 3 per cent del pressupost
base de licitació del lot al que licita, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia definiti a, si s ha constitu t. A més, aquest fet pot
donar lloc a declarar a l empresa en prohibici de contractar, d acord amb l article 71.2
b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l Administraci , s haur d indemnit ar a l empresa adjudicat ria pels dan s i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el sup sit que el contracte no es pugui formalit ar amb l empresa adjudicat ria,
s adjudicar a l empresa seg ent que hagi presentat la millor oferta d acord amb l ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula divuitena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
22.5 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s hagi efectuat l adjudicaci del contracte al seu fa or,
l escriptura p blica de constituci de la uni temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
22.6 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l adjudicaci .
22.7 L acord marc es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l e ecuci .
22.8 La formalit aci d aquest Acord marc, juntament amb el document contractual, es
publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el
perfil de contractant.
La possibilitat d adjudicar contractes en base a un acord marc estarà condicionada a
que en el termini de trenta dies des de la se a formalit aci , s hagu s remes el
corresponent anunci a l Oficina de Publicacions de la Unió Europea, en el cas de que es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada i efectuat la seva publicació al
perfil de contractant de l rgan de contractació.
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22.9 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l empresa o les empreses adjudicatària/es; i posteriorment, si
s escau, les modificacions, les pr rrogues, les variacions de terminis i l e tinci del
contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre p blic de contractes seran d acc s
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L EXECUCI

DE L ACORD MARC

Vint-i-tresena.- Condicions especials d execuci de l acord marc
Les condicions especials en relació amb l e ecuci de l Acord marc, d obligat
compliment per part de l empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l empresa
o les empreses subcontractistes, s n les que s establei en en l apartat Q.1 del quadre
de característiques.
Si ai s establei en l apartat Q.2 del quadre de característiques es podran establir
penalitats per al cas d incompliment d aquestes condicions especials.
Igualment en l apartat Q.3 del quadre de característiques s establir , si s escau, a
quines de les condicions especials se ls atribuei car cter d obligaci contractual
essencial, a l efecte de qu el seu incompliment sigui causa de resoluci del contracte

Vint-i-quatrena.- Execuci i supervisi de l acord marc
Sens perjudici de les funcions assignades a la Comissi de seguiment de l Acord marc,
aquest s e ecutar amb subjecci al que establei in les se es cl usules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la se a interpretaci doni a l empresa o empreses
contractistes la persona responsable de l Acord marc a la qual es refereix la clàusula
següent.
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Vint-i-cinquena.- Pe

na e

n able de l ac d ma c

Sens perjudici de les tasques assignades a la Comissió de seguiment prevista en la
clàusula tercera es designar una persona responsable de l Acord marc que
s especificar en l apartat R del quadre de característiques.

Vint-i-sisena.- Designació de responsables per part de les empreses
Les empreses adjudicat ries hauran d identificar la persona qu , en nom de l empresa
actuï com a persona de contacte interlocutora per a les relacions i solució de les
incidències que es puguin derivar de l e ecuci d aquest Acord marc.

Vint-i-setena.- Resolució d incidències
Les incid ncies que puguin sorgir entre l Administraci i l empresa contractista en
l e ecuci del contracte, per difer ncies en la interpretaci del que s ha con ingut o b
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
e pedient contradictori que inclour necess riament les actuacions descrites en l article
97 del RGLCAP.
Lle at que motius d inter s p blic ho justifiquin o la naturalesa de les incid ncies ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-vuitena.- Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resoluci de dubtes t cnics interpretatius que puguin sorgir durant l e ecuci
del contracte es pot sol licitar un informe t cnic e tern a l Administració i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-novena.- C m limen d bligaci n de i ade de di
de clàusules socials

ici n

ec

ial i

La/es empresa/es adjudicat ria/es de l Acord marc est /n obligada/es a complir les
disposicions vigents en matèria de legislació aplicable social, de prevenció de riscos
laborals, d integraci social de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecci de
dades personals i mediambientals.
Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
Informat per la Intervenció General el 4 de febrer de 2020
Aprovat per Acord de la CCS el 7 de febrer de 2020
50

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

a) L empresa contractista est obligada en l e ecuci , de les contractacions basades en
aquest Acord marc, al compliment de les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que inculin a l Estat, i en particular les que establei l anne V de la
LCSP.
També està obligada a complir les disposicions igents en mat ria d integraci social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L incompliment de les obligacions en mat ria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l aplicaci de condicions salarials inferiors a les deri ades dels con enis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d aquest plec.
A aquest efecte, l empresa contractista haur de remetre la justificaci de la realit aci
efecti a d aquests pagaments a l rgan de contractaci quan aquest li ho sol liciti.
b) L empresa contractista s obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L empresa contractista s obliga a aplicar en e ecutar les prestacions pr pies del ser ei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L empresa contractista ha d emprar el catal en les se es relacions amb
l Administraci de la Generalitat deri ades de l e ecuci de l objecte d aquest contracte.
Ai matei , l empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han
d emprar, almen s, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de car cter general que es deri in de l e ecuci de les prestacions
objecte del contracte.
Ai matei , l empresa contractista assumei l obligaci de destinar a l e ecuci del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realit ar les prestacions objecte del ser ei en catal . A aquest efecte, l empresa
adjudicat ria haur d adoptar les mesures de formaci del seu personal necess ries per
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
conei ement suficient de la llengua catalana per desen olupar les tasques d atenci ,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l e ecuci del contracte a les obligacions deri ades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de pol tica ling stica i de les disposicions que la desen olupen. En l mbit
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territorial de la Vall d Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d emprar l aran s d acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de
l'occit , aran s a l'Aran, i amb la normati a pr pia del Conselh Generau d Aran que la
desenvolupi.
e) L empresa contractista, en relaci amb les dades personals a les quals tingui acc s
amb ocasi del contracte, s obliga al compliment de tot all que establei la Llei org nica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d abril de 2016, relatiu a la protecci de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d aquestes dades i pel qual es deroga la Directi a 95/46/CE.
Per declarar el compliment d aquesta obligaci , l empresa haur d aportar, en el sobre
A, la declaraci responsable d acord amb el model de l annex núm. 4
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l e ecuci de les prestacions objecte d aquest contracte i que correspon a
l Administraci contractant responsable del tractament de dades personals, t car cter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se n podr fer ni tractament ni edici inform tica, ni transmissi a tercers
fora de l estricte mbit de l e ecuci directa del contracte.
En cas que l e ecuci de la contractaci basada impliqui que l empresa contractista tracti
o accedei i a dades de car cter personal caldr formalit ar un contracte amb l empresa
com a encarregada del tractament.
f) L empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en
l annex núm. 10 d aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de
l empresa contractista que adscriur a l e ecuci del contracte.

Trentena.- P e

ga i e de l admini

aci

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l rgan
de contractació de l Acord marc i els rgans de contractaci dels contractes basats en
l Acord marc objecte d aquest Plec, ostenten les prerrogati es d interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d inter s
públic, declarar la responsabilitat imputable a l empresa contractista arran de la se a
e ecuci , suspendre n l e ecuci , acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
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Ai matei , l rgan de contractaci t les facultats d inspecci de les acti itats
desen olupades per l empresa contractista durant l e ecuci del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l rgan de contractaci en l e ercici de les prerrogati es
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L e ercici de les prerrogati es de l Administraci
procediment establert en l article 191 de la LCSP.

es dur

a terme mitjan ant el

Trenta-unena.- M dificaci de l ac d ma c
31.1 L Acord marc nom s es pot modificar per raons d inter s p blic, en els casos i en
la forma que s especifiquen en aquesta cl usula i de conformitat amb el que es pre eu
en els articles 203 a 207 de la LCSP.
Si procedeix la modificació del contracte, d acord amb el que establei aquesta cl usula,
s ha d incloure a l e pedient un informe justificatiu de l adequaci de la modificaci amb
relació a la finalitat del contracte, el qual s ha de publicar a la Plataforma de ser eis de
contractació pública, tal com es pre eu en l article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de
mesures, ja esmentada.
31.2 Modificacions previstes:
La modificació de l Acord marc es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions,
l abast i els l mits que, si s escau, es detallen en l apartat S del quadre de
característiques.
Aquestes modificacions s n obligat ries per a l empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podr
unitaris no previstos en el contracte.

suposar l establiment de nous preus

S ha de tenir en compte el que disposa l article 204 de la LCSP, que si el plec preveu
de forma expressa la possibilitat de modificar el contracte, la modificació no podrà
excedir del 20% del preu inicial del contracte, i no pot alterar la naturalesa global del
contracte.
Si el preu del contracte es determina mitjan ant unitats d e ecuci , no tindr
consideració de modificació contractual, la variació que durant l e ecuci correcta de la
prestaci es produei i e clusi ament en el nombre d unitats realment e ecutades sobre
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les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte.

31.3 Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es complei in els requisits i concorrin els sup sits pre istos en l article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l article 191 de la LCSP i amb les
particularitats pre istes en l article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions s n obligat ries per a l empresa contractista, lle at que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s acordar
per l rgan de contractaci amb la conformitat pr ia per escrit de l empresa contractista;
en cas contrari, el contracte es resoldrà d acord amb la causa pre ista en l article
211.1.g) de la LCSP.
31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
establei l article 153 de la LCSP.
31.5 L anunci de modificació del contracte, juntament amb les al legacions de l empresa
contractista i de tots els informes que, si s escau, es sol licitin amb car cter pre i a
l apro aci de la modificaci , tant els que aporti l empresa adjudicat ria com els que
emeti l rgan de contractaci , es publicaran en el perfil de contractant.
Si el contracte està subjecte a una regulació harmonitzada, a excepció dels contractes
de ser eis que enumera l anne IV de la LCSP i la modificació es fonamenta en la
concurr ncia d algun dels sup sits que preveuen les lletres a) i b) de l apartat 2 de
l article 205, l anunci de modificaci també es publicarà en el DOUE.
31.6 En els casos en qu es determini el preu mitjan ant unitats d e ecuci no tenen la
consideraci de modificacions la ariaci que durant l e ecuci correcta de la prestació
es produei i e clusi ament en el nombre d unitats realment e ecutades sobre les que
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

Trenta-dosena.- Suspensió del contracte
El contracte podr ser susp s per acord de l Administraci o perqu el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior
a 4 mesos, comunicant-ho a l Administraci amb un mes d antelaci .
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En tot cas, l Administraci ha d estendre l acta de suspensi corresponent, d ofici o a
sol licitud de l empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l article 208.1 de
la LCSP.
L acta de suspensi , d acord amb l article 103 del RGLCAP, l hauran de signar una
persona en representaci de l rgan de contractaci i l empresa contractista i s ha
d estendre en el termini m im de dos dies h bils, a comptar de l endem del dia en qu
s acordi la suspensi .
L Administraci ha d abonar a l empresa contractista els dan s i perjudicis que
efecti ament se li causin de conformitat amb el pre ist en l article 208.2 de la LCSP
L abonament dels dan s i perjudicis a l empresa contractista nom s comprendr els
conceptes que s indiquen en aquest precepte.

Trenta-tresena.- Succesió del contractista
Successió en la persona del contractista:
En el sup sit de fusi d empreses en qu participi la societat contractista, l Acord marc i
en conseqüència el/s seu/s contracte/s basat/s, continuarà/an vigent/s amb l entitat
absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En sup sits d escissi , aportaci o transmissi d empreses o branques d acti itat, el
contracte continuarà amb l entitat a la qual s atribuei i el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se l adjudicació de l Acord marc o de la corresponent contractació basada o que
les societats beneficiàries d aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la
qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solid riament de l e ecuci del contracte.
L empresa contractista ha de comunicar a l òrgan de contractació la circumstància que
s hagi produ t.
En cas que l empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissi de branca d acti itat, continuar l e ecuci del contracte amb la uni
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
benefici ria de l escissi o l adquirent de la branca d acti itat, no siguin empreses
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integrants de la uni temporal, ser necessari que tinguin plena capacitat d obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat
o classificació exigida.
Si el contracte s atribuei a una entitat diferent, la garantia definiti a es pot reno ar o
reempla ar, a criteri de l entitat atorgant, per una no a garantia que subscrigui la no a
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l entitat a la qual s hauria d atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l empresa
contractista.

Trenta-quatrena.- Clàusula ètica
34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius
i personal al ser ei de l Administraci p blica i del seu sector p blic, que inter enen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractaci p blica i se ls aplicaran
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractaci d acord amb el grau d inter enci i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentaci de l oferta per part dels licitadors suposar la se a adhesi al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractaci p blica d acord amb els
compromisos tics i d integritat que formen part de la relació contractual.
34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realit ar accions que posin en risc l inter s p blic en l mbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractaci p blica o durant l e ecuci dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l efecte
d impedir, restringir o falsejar la compet ncia com per e emple els comportaments
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col lusoris o de compet ncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminaci
assignaci de mercats, rotaci d ofertes, etc.).

d ofertes,

e) En el moment de presentar l oferta, el licitador ha de declarar si t alguna situaci de
possible conflicte d inter s, als efectes del que disposa l article 64 de la LCSP, o relaci
equi alent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l e ecuci del
contracte es produ s una situaci d aquestes caracter stiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en conei ement de l rgan de contractaci .
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l rgan de contractaci en les
actuacions que aquest realit i per al seguiment i/o l a aluaci del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic
imposen als contractistes en relaci amb l Administraci o administracions de refer ncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d e ecuci del contracte.
34.4 Les conseq
següents:

ncies o penalitats per l incompliment d aquesta cl usula seran les

- En cas d incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l apartat 33.2.A s establei una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gra etat dels fets indr determinada pel perjudici causat a l inter s p blic,
la reiteraci dels fets o l obtenci d un benefici deri at de l incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d incompliment del que pre eu la lletra d) de l apartat 33.2.A l rgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
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- En el cas d incompliment del que pre eu la lletra e) de l apartat 33.2.A l rgan de
contractació ho posar en conei ement de la Comissi d tica en la Contractaci P blica
de la Generalitat de Catalun a perqu emeti el pertinent informe, sens perjudici d altres
penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l rgan de contractaci els posar en
conei ement de l Oficina Antifrau de Catalun a o dels rgans de control i fiscalit aci
que siguin competents per raó de la matèria.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L EXTINCI

DE L ACORD MARC

Trenta-cinquena.- Recepció i liquidació
Finalit at els termini d e ecuci de l Acord marc i liquidat el darrer contracte basat, el
responsable de l Acord marc redactarà un informe sobre la liquidació de tots els
contractes basats i si aquest fos fa orable a les empreses part de l Acord marc,
quedaran relle ades de les se es responsabilitats respecte de l Acord marc, procedintse a la devolució o cancel·lació de les respecti es garanties definiti es, si s haguessin
constituït por un import estimat per a l Acord marc d acord amb la pre isi de l apartat
P del quadre de característiques, i a la liquidaci de l Acord marc.
En qualsevol cas, es podrà procedir a la liquidaci de l Acord marc, transcorregut un
termini de dos an s a comptar des de la data en que a finalit ar la ig ncia de l Acord
marc sense ha er rebut el responsable de l Acord marc cap objecci o informe negatiu
relatius a la contractació basada per part dels responsables dels contractes basats que
s hagin pogut e ecutar.

Trenta-sisena.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
El termini de garantia s l assen alat en l apartat T del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s acredita l e ist ncia de icis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamar a l empresa contractista que els esmeni.
Apro ada la liquidaci de l ltim contracte basat o transcorregut el termini de 2 anys a
que fa referència la clàusula trenta-cinquena d aquest plec, i si no resultessin
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responsabilitats que hagin d e ercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia establert en l apartat T del quadre de característiques, es podrà
procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia definiti a general de l acord marc de
les empreses part en l Acord marc.
En definiti a, un cop s hagin acomplert per l empresa contractista les obligacions
deri ades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d e ercitar-se sobre la
garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedir d ofici a dictar
l acord de de oluci o cancel laci de la garantia definiti a, d acord amb el que establei
l article 111 de la LCSP.

Trenta-setena.- Re

l ci de l ac d ma c

Són causes de resolució de l Acord marc les següents:
-

La mort o incapacitat sobre inguda del contractista indi idual o l e tinci de la
personalitat jur dica de la societat contractista, sense perjudici del que pre eu l article
98 relatiu a la successió del contractista.

-

La declaraci
procediment.

-

El mutu acord entre l Administraci i el contractista.

-

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

-

La demora en el pagament per part de l Administració per un termini superior a sis
mesos.

-

L incompliment de l obligaci principal del contracte, ai com l incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en l apartat Q.3 del quadre de
característiques d aquest plec.

-

L impossibilitat d e ecutar la prestaci en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
o quan, donant-se les circumst ncies establertes en l article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió
de l IVA.

de concurs o la declaraci

d insol

ncia en qualse ol altre
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-

El desistiment abans d iniciar la prestaci del ser ei o la suspensió per causa
imputable a l rgan de contractaci de la iniciaci del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.

-

El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per termini superior a uit mesos acordada per l rgan de contractaci .

-

L impagament, durant l e ecuci del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la matei a, o l incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l e ecuci del contracte.

L aplicaci i els efectes d aquestes causes de resoluci s n les que s establei in en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l article 191 de la LCSP i en l article 109 del RGLCAP.

VII

CONTRACTACIÓ BASADA EN L ACORD MARC

Trenta-vuitena.- C n ac aci ba ada en l ac d ma c

L adjudicaci de l Acord marc no d na dret a la prestaci de ser eis. Aquesta prestaci
es produir en el sup sit que les empreses adjudicat ries de l Acord marc rebin els
corresponents encàrrecs directes. La tipologia de contractació basada procedent en
aquest Acord marc es concreta en l annex num. 11 d aquest plec d entre les diferents
modalitats que l article 220.4.
La possibilitat d adjudicar contrates en base a un acord marc estar condicionada a que
en el termini de treinta d es des de la se a formalit aci , s hagu s rem s el corresponent
anunci a l Oficina de Publicacions de la Uni Europea, en el cas de que es tracti de
contractes subjectes a regulació harmonitzada i efectuat la seva publicación al perfil de
contractant de la Comissi Central de Subministraments, d acord amb el que disposa
l article 220.2 LCSP.

Contractació basada:
- Article 220.4 a). Quan l Acord marc estableixi tot els termes sense nova licitaci
ENCÀRRECS DIRECTES
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En els encàrrecs directes no es convoca una licitació posterior, on hi ha m s d un
adjudicatari, ja que s establei en totes les condicions aplicables a la prestaci del ser ei,
i s establei la forma objecti a per determinar quina de les empreses part en l Acord
marc haur de ser l adjudicatària i executarà la prestació.
Cada entitat destinatària podrà encarregar directament el/s servei/s objecte d aquest
Acord marc a una o a m s d una de les empreses adjudicat ries, moti ant-ho
degudament, segons les condicions objectives, tècniques i econòmiques ofertes, per a
l e ecuci dels ser eis de l Acord marc i la se a millor correspond ncia amb les
característiques que els siguin inherents, tant des del punt de vista de les seves
necessitats com econòmic.
Els encàrrecs de serveis seran gestionats per les persones designades per aquelles que
tenen la condició de destinatàries segons l apartat D del quadre de característiques.

Trenta-novena.- Programa de treball
L empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar, si ai s establei en
la documentació dels contractes basats, un programa de treball que haur d apro ar
l rgan de contractaci corresponent i, en tot cas, en els ser eis que siguin de tracte
successiu.

Quarantena.- Compliment de terminis i correcta execució dels serveis
40.1 Els contractes basats en l Acord marc s e ecutaran amb subjecci al que establei
l Acord marc, els enc rrecs i, en el seu cas, els corresponents plecs de cl usules
administrati es particulars i de prescripcions t cniques, i d acord amb les instruccions
que per a la seva interpretació donin al contractista els destinataris identificats a
l apartat D del quadre de característiques. L empresa contractista resta obligada al
compliment dels terminis totals i parcials d e ecuci del contracte que es fi in en els
contractes basats i si s escau, en el programa de treball.
40.2 Si en arribar qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora
respecte al compliment del termini total per causes que se li poguessin imputar o quan
el contractista, per causes imputables a ell matei , incomplei i l e ecuci parcial de les
prestacions, els destinataris identificats a l apartat D del quadre de característiques
poden optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en l article 193 de la
LCSP per la resolució del contracte basat amb incautació de la garantia (la dipositada
per a la contractaci basada o, a manca d aquesta, la part proporcional de la general
dipositada per a l Acord marc) o per la imposici de les penalitats establertes a l article
193.3 de la LCSP: Penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.
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Cada cop que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA e cl s, l rgan de contractaci estar facultat per a procedir a la resoluci
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Els òrgans de contractació de les contractacions basades podran incloure en el plec
unes penalitats diferents a les enumerades en l article 193 de la LCSP quan, atenent a
les especials característiques del contracte, es consideri necessari per a la seva correcta
execuci i ai es justifiqui a l e pedient.
40.3 Si el retard fos produ t per motius no imputables al contractista s estar al que
disposa l article 195.2 de la LCSP.
40.4 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà intimació prèvia
per part dels destinataris identificats a l apartat D del quadre de característiques.
40.5 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, com poden
ser en les condicions econòmiques o de qualitat dels serveis, seran penalitzats de forma
proporcional a la gra etat de l incompliment i amb una quantia econòmica de cadascuna
d elles de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, el total de las penalitats no
podrà superar el 50% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta mateixa penalització
s imposar en el sup sit d incompliment dels compromisos assumits per l empresa o de
les condicions especials d e ecuci establertes a l apartat Q.1 del quadre de
característiques o en les establertes en els respectius contractes basats en virtut de
les quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials.
Les penalit acions s acordaran per l rgan de contractaci dels contractes basats,
informant a la Comissió de seguiment de l Acord marc i es faran efectives mitjançant la
deducci de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s hagin
d abonar a l empresa contractista o sobre la garantia que, si s escau, s hagu s constitu t,
quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
40.6 Cal tenir en compte que en els sup sits d incompliment parcial o compliment
defectu s o de demora en l e ecuci en qu no estigui pre ista penalitat o aquesta no
cobrei els dan s causats a l Administraci , s exigirà al contractista la indemnització per
danys i perjudicis.

Quaranta-unena.- C n
basat

l de l e ec ci del

e ei . e

n able del c n ac e

Sense perjudici de les funcions de control ltim en l e ecuci de l Acord marc que
corresponen a la Comissió Central de Subministraments, els destinataris identificats en
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la l apartat D del quadre de característiques han de designar una o vàries persones
responsables en relaci a l e ecuci dels ser eis del seu Departament o entitat, a qui
correspondrà inspeccionar, comprovar i vigilar la realització correcta dels serveis objecte
dels contractes basats.
En el document de licitació del contracte basat es concretarà el responsable del
contracte.
Són funcions del responsable del contracte:
a) E igir l e ist ncia dels mitjans i organit aci necessaris per a la prestaci dels
serveis.
b) Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius de la contractació.
c) Proposar les modificacions operacionals que convingui introduir per al bon
desenvolupament dels serveis.
d) Expedir les certificacions parcials/finals corresponents als serveis realitzats segons
els terminis d e ecuci i imports acordats
e) Tramitar les incidències que puguin sorgir durant el desenvolupament dels serveis.
f) Avaluar la conveniència i motivar l inici de la tramitació de possibles situacions
contractuals com: pròrrogues, modificacions contractuals, aplicació de penalitats,
resolució de contracte,...
g) Convocar tantes reunions com consideri adequat per al bon desenvolupament dels
ser eis i dur a terme la super isi de l e ecuci .
Ai matei , la persona responsable del seguiment de l e ecuci del contracte tamb
far el control del compliment de les cl usules d s de catal que es pre euen en aquest
Plec.
La recepci de la prestaci objecte d enc rrec de ser ei s entendr efectuada pel
responsable del contracte, als efectes d all recollit en l article 210 de la LCSP, amb
l ordenaci del corresponent pagament.
En la resta de contractes basats, la recepci de la prestaci del ser ei s ajustar all
recollit a l anteriorment esmentat article 210 de la LCSP i articles 203 i 204 del RGLCAP.

Quaranta-dosena.- Val aci de l e ec ci de le c n ac aci n ba ade
Les persones designades per aquells que tenen la condició de destinataris, segons
l apartat D del quadre de característiques, comunicaran a la Comissió de seguiment
de l Acord marc, si n hi ha, o a la Comissió Central de Subministraments, quan se ls hi
requerei i, el grau de satisfacci en l e ecuci dels ser eis encarregats i del compliment
per part de les empreses adjudicatàries de les obligacions contractuals.
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Les informacions de qualificació seran oportunament traslladades als empresaris
pro e dors i ser iran per iniciar, si s escau, actuacions de penalit aci o de resoluci
contractual.
Quaranta-tresena.- Pagament del preu
Els destinataris identificats a l apartat D del quadre de característiques són els
obligats al pagament del preu pels serveis prestats.
El preu es pagarà mitjançant factura segons els requisits establerts en el Plec de
prescripcions tècniques, tant pel que fa la sistemàtica com al termini.

Quaranta-quatrena.- Ab namen

a l em

e a c n ac i a

44.1 L import dels ser eis e ecutats s acreditar de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s escau, del contracte.
44.2 El pagament a l empresa contractista s efectuar contra presentaci de factura
e pedida d acord amb la normati a igent sobre factura electr nica, en els terminis i les
condicions establertes en l article 198 de la LCSP.
D acord amb el que establei la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures
s han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d incloure, necess riament, el n mero d e pedient de contractaci .
El format de la factura electr nica i signatura s han d ajustar al que disposa l anne 1 de
l Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitaci i anotaci de les factures en el Registre comptable de factures en l mbit de
l administraci de la Generalitat de Catalun a i el sector p blic que en dep n.
La plataforma e.FACT és el punt general d entrada de factures electr niques de
l Administraci de la Generalitat de Catalun a i del seu Sector P blic.
Les dades identificati es de l rgan administratiu amb compet ncies en mat ria de
comptabilitat p blica, de l rgan de contractaci i del destinatari, que l empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, seran les que
s assen alin en els respectius contractes basats.
El seguiment de l estat de les factures es podr consultar al eb del Departament de la
Vicepresid ncia i d Economia i Hisenda a l apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
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de l estat de factures i pagaments de documents), a partir de l endem del registre de la
factura.
44.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s establei en mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
44.4 L empresa contractista podr realit ar els treballs amb major celeritat de la
necessària per executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no
tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l import del qu s ha e ecutat o
de les certificacions e pedides, major quantitat que la consignada a l anualitat
corresponent, afectada pel coeficient d adjudicaci .
44.5 L empresa contractista podr transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l article 200 de la LCSP.

Quaranta-cinquena.- Responsabilitat
L empresa contractista s responsable de la qualitat t cnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que
es deduei in per a l Administraci o per a terceres persones de les omissions, errors,
m todes inadequats o conclusions incorrectes en l e ecuci del contracte.
L empresa contractista e ecuta el contracte al seu risc i entura (article 197 LCSP) i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseq ncia de les operacions que requerei i l e ecuci del contracte, e cepte en el
cas que els dan s siguin ocasionats com a conseq ncia immediata i directa d una ordre
de de l rgan de contractaci que ser responsable dins dels l mits assen alats en les
lleis (Article 196 LCSP).

Quaranta-sisena.- Termini de garantia
En irtut del que establei l article 210.3 de la LCSP, el termini de garantia serà , el que
si s escau, s establei i en l apartat T del quadre de característiques de l Acord marc
o el qu , a manca d aquest, s establei i en les contractacions basades.
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Quaranta-setena.- Cancel·lació de la garantia definitiva
La garantia definitiva establerta, si s escau, en els contractes basats es cancel·larà un
cop finalitzada la vigència dels mateixos, en els termes, terminis, condicions i requisits
pre istos a l article 111 de la LCSP i d acord amb que s ha pre ist en la clàusula
quaranta-vuitena d aquest plec.
Quaranta-vuitena.- Durada i extinció dels encarrècs de servei i dels contractes
ba a de l ac d ma c

48.1 L article 219.3 de la LCAP estableix que la durada dels contractes basats serà
independent de la durada de l acord marc, i es regiran pel que pre eu l article 29 de la
LCAP en relaci a la durada dels contractes i l e ecuci de la prestaci , ai com pels
plecs reguladors de l Acord marc.
Així, els contractes basats en el present Acord marc tindran una durada que podrà
arribar com a m im al 31 de desembre de l anualitat en que finalit i la ig ncia de
l Acord marc (per ode inicial de ig ncia de l Acord marc i les se es pròrrogues incloses,
si s escau).
Únicament podran adjudicar-se contractes basats en un Acord marc durant la vigència
d aquest. La data relle ant per entendre que s ha donat compliment a aquest requisit
serà:
a) En el cas de contractes basats que per a la seva adjudicaci , d acord amb l article
221 requerei in la celebraci d una licitaci , la data de tramesa als adjudicataris de
l acord marc de les in itacions per a participar en la licitaci , sempre que les
propostes d adjudicaci es rebin dins del termini establert en l acord marc.
b) En el cas de contractes basats l adjudicaci dels quals no requerei i la celebraci
de licitaci , la data relle ant ser la de l adjudicaci del contracte basat.
48.2 La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i l article 204 del RGLCAP.
L Administraci determinar si la prestaci realit ada per l empresa contractista s ajusta
a les prescripcions establertes per a la se a e ecuci i compliment i, si s escau, requerir
la realit aci de les prestacions contractades i l esmena dels defectes observats amb
ocasió de la seva recepció.
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Si els treballs efectuats no s adeq en a la prestaci contractada, com a conseq ncia
de icis o defectes imputables a l empresa contractista, podr rebutjar-la de manera que
quedar e empta de l obligaci de pagament o tindr dret, si s escau, a la recuperaci
del preu satisfet.
Els contractes de mera acti itat o de mitjans s e tingiran pel compliment del termini
inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de
l Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual
incompliment detectat amb posterioritat.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
cl usules contractuals que establei en obligacions de l ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
48.3 Seran causes de resolució dels contractes basats les previstes a la LCSP

Quaranta-novena.- Disposicions relatives a la cessió, la subcontractació i la
revisió de preus de la contractació basada
49.1 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d aquest contracte es podran cedir per l empresa
contractista a una tercera persona, quan així es determini en l apartat U del quadre
de característiques, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no
hagin estat ra determinant de l adjudicaci del contracte ni que de la cessi no en resulti
una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits
següents:
a) L rgan de contractaci autorit i, de forma pr ia i e pressa, la cessi . Si transcorre
el termini de dos mesos sense que s hagi notificat la resoluci sobre la sol licitud
d autorit aci de la cessi , aquesta s entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L empresa cedent tingui e ecutat almen s un 20 per 100 de l import del contracte.
Aquest requisit no s e igei si la cessi es produei trobant-se l empresa contractista en
concurs encara que s hagi obert la fase de liquidaci , o ha posat en conei ement del
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L empresa cession ria tingui capacitat per contractar amb l Administraci , la sol ncia
e igible en funci de la fase d e ecuci del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibició de contractar.
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d) La cessi es formalit i, entre l empresa adjudicat ria i l empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteraci substancial de les caracter stiques de l empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l empresa que cedei el contracte.
49.2 Subcontractació
49.2.1 L empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realit aci parcial
de la prestaci objecte d aquest contracte, d acord amb el que es pre eu en l apartat V
del quadre de característiques.
Les empreses licitadores han d indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció
de subscriure subcontractes s ha d indicar en el DEUC i s ha de presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes ulguin subscriure contractes que no s ajustin
a all indicat en l oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin int dies
des que s hagi cursat la notificaci a l rgan de contractaci i s hagin aportat les
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament
amb anterioritat o que es don s una situaci justificada d emerg ncia o que e ig s
l adopci de mesures urgents, e cepte si l Administraci notifica dins d aquest termini la
seva oposició.
49.2.2 L empresa contractista ha de comunicar per escrit, despr s de l adjudicaci del
contracte i, com a molt tard, quan inici la se a e ecuci , a l rgan de contractaci la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals
de l empresa subcontractista, justificant suficientment l aptitud d aquesta per e ecutar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractaci , la comunicaci d aquesta circumst ncia s
suficient per acreditar la seva aptitud.
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En cas que s hagi demanat a les empreses que indiquin la subcontractaci en les
ofertes, l empresa contractista nom s haur de proporcionar a l rgan de contractaci la
informaci relati a a les empreses subcontractistes que no s hagi indicat a tra s del
DEUC presentat per cadascuna d aquestes o que hagi ariat.
49.2.3 L empresa contractista ha de notificar per escrit a l rgan de contractaci
qualse ol modificaci que patei i aquesta informaci durant l e ecuci del contracte, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
49.2.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumst ncies regulades en l article 215 de la LCSP.
49.2.5 La infracci de les condicions establertes en aquesta cl usula i en l article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractaci , ai com la falta d acreditaci de l aptitud de
l empresa subcontractista o de les circumst ncies determinants de la situaci
d emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l e ecuci del contracte, les conseq ncies seg ents:
a) la imposici a l empresa contractista d una penalitat de fins a un 50 per 100 de l import
del subcontracte
o
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon par graf de la lletra f) de l apartat 1 de l article 211 de la LCSP
49.2.6 Les empreses subcontractistes queden obligades nom s da ant l empresa
contractista principal qui assumir , per tant, la total responsabilitat de l e ecuci del
contracte front a l Administraci , de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d aquest plec, així com de
l obligaci de sotmetre s a la normati a nacional i de la Uni Europea en mat ria de
protecció de dades. El conei ement que l Administraci tingui dels contractes subscrits
o l autorit aci que atorgui no alteren la responsabilitat e clusi a del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acci directa da ant de l Administraci
contractant per les obligacions contretes amb elles per l empresa contractista, com a
conseq ncia de l e ecuci del contracte principal i dels subcontractes.
49.2.7 En cap cas l empresa o les empreses contractistes poden concertar l e ecuci
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d acord amb
l ordenament jur dic o incurses en alguna de les causes de prohibici de contractar
pre istes en l article 71 de la LCSP.
49.2.8 L empresa contractista ha d informar a qui e ercei la representació de les
persones treballadores de la subcontractaci , d acord amb la legislaci laboral.
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49.2.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
49.2.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
En contractes amb un alor estimat superior a 5 milions d euros i en aquells en qu
l import de subcontractaci sigui igual o superior al 30% del preu del contracte,
l Administraci compro ar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l empresa contractista.
A aquests efectes, l empresa contractista haur d aportar, quan se li sol liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condici especial d execuci , de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en l apartat
Q.2 del quadre de característiques, responent la garantia definiti a d aquestes
penalitats.
49.3 REVISIÓ DE PREUS
La re isi de preus aplicable, si s escau, a aquest contracte es detalla en l apartat W
del quadre de característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només
serà procedent quan el contracte s hagi e ecutat, almen s, en un 20% del seu import i
hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.
L import de les re isions que siguin procedents es far efectiu, d ofici, mitjan ant
l abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL

Cinquantena.- Règim de recursos
D acord amb el que disposa l article 44 i la Disposici transit ria primera, apartat 4,
segon paràgraf (en relació amb la contractació basada), de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic el règim de recursos és el següent:
50.1 S n susceptibles de recurs especial en mat ria de contractaci , d acord amb
l article 44 de la LCSP, els anuncis de licitaci , els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decidei in directament o indirectament sobre l adjudicaci , determinin la impossibilitat
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de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d adjudicaci del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l incompliment de l establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificaci hauria d ha er estat objecte d una no a adjudicaci .
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que establei l article 16.4 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment
administratiu com de les administracions p bliques, en el registre de l rgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d 11 de setembre, pel qual s apro a el Reglament dels procediments
especials de re isi de decisions en mat ria contractual i d organit aci del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l escrit d interposici del recurs es presenta en un registre diferent del de l rgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
50.2 Contra els actes que adopti l rgan de contractaci en relaci amb els efectes, la
modificaci i l e tinci d aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d acord amb el que establei la Llei 26/2010, del 3 d agost, del r gim jur dic
i de procediment de les administracions p bliques de Catalun a, i la Llei 39/2015, d 1
d octubre, del procediment administratiu com de les administracions p bliques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
50.3 Els acords que adopti l rgan de contractaci en l e ercici de les prerrogati es de
l Administraci s n susceptibles de recurs potestatiu de reposici , de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d agost, del r gim jur dic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Cinquanta-unena.- Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula cinquantena, es podrà acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin
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sorgir entre l administraci contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que
es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els
efectes, el compliment i l e tinci d aquest contracte, de conformitat amb el que disposa
la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d Arbitratge.
Cinquanta- dosena.- Mesures cautelars
Abans d interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol licitar da ant l rgan competent per a la se a
resolució l adopci de mesures cautelars, de conformitat amb el que establei l article
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d 11 de setembre, ja esmentat.
Cinquanta- tresena.- Règim d invalidesa
Aquest contracte est sotm s al r gim d in alidesa pre ist en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
Cinquanta-quatrena.- Jurisdicció competent
L ordre jurisdiccional contenci s administratiu és el competent per a la resolució de les
q estions litigioses que es plantegin en relaci amb la preparaci , l adjudicaci , els
efectes, la modificaci i l e tinci d aquest contracte.
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Annex núm. 0
ENTITATS ADHERIDES AL SISTEMA CENTRAL D ADQUISICIONS
Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2

1- SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
1.1.Entitats autònomes administratives / Entitats autònomes comercials i
financeres
- Agència Catalana del Consum
- Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de
Catalunya (EADOP)
- Institut Català de les Dones (ICD)
- Institut de Seguretat Pública de Catalunya
1.2. Entitats de dret públic / societats mercantils
- Agència Catalana de l'Aigua
- Aeroports Públics de Catalunya
- Agència Catalana del Patrimoni Cultural
- Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
- Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
- Agència Tributària de Catalunya
- Centre de la Propietat Forestal
- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya
- Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
- Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- Forestal Catalana, SA
- Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat)
- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Institut Català d'Oncologia (ICO) (XHUP)
- Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
1.3. Consorcis
- Consorci d'Educació de Barcelona
- Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
- Institut Europeu de la Mediterrània
- Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
(PCM-DIPLOCAT)
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1.4. Fundacions
- Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
- Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
- (HUVH IR)
- Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
- Fundaci Obser atori de l Ebre
- Fundació Politècnica de Catalunya
- Fundació Universitat de Girona - Innovació i Formació
- Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
- Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
- Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
- Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
- Institut Universitari de Recerca per a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina
(IDIAP Jordi Gol)
- Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
2

INSTITUCIONS
-

3

ADMINISTRACIÓ LOCAL
-

4

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Barcelona (BSM)
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sabadell i empreses
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Viladecans
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA
Cementiris de Barcelona
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Parc d'Atraccions Tibidabo (PATSA)

UNIVERSITATS PÚBLIQUES
-

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
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Annex núm. 1

Sobre A

DEUC
El formulari DEUC es posa a disposició dels licitadors en l anunci del Perfil del
contractant junt amb la documentaci d aquesta licitaci
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Annex núm. 2

Sobre A

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2

SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS PER PART DE LES
EMPRESES ESTRANGERES

El/la senyor/a
, en nom propi, o com a
(senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l empresa
..................................... amb NIF................................................ sota la meva
responsabilitat, com a licitador/a de l Acord marc referenciat a l encap alament,

DECLARO:

Que l empresa, a la que represento, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols, per a
totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi
fur.

(signatura del/de la representant de l empresa)
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Annex núm. 3

Sobre A

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
COMPROM S D ADSCRIPCI DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A
L EXECUCI DEL CONTRACTE

El/la senyor/a
, en nom propi, o com a
(senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l empresa
..................................... amb NIF................................................ sota la meva
responsabilitat, com a licitador/a de l Acord marc referenciat a l encap alament,
DECLARO
Que l empresa a la que represento, en el cas que esdevingui adjudicatària, es
compromet, tant durant tota la ig ncia d aquest Acord marc com durant la ig ncia de
les contractacions basades en aquest Acord marc, a adscriure per a l e ecuci de les
contractacions basades els mitjans personals i materials que en aquestes es puguin
exigir i, en tot cas, aquells mitjans personals i materials suficients per a prestar
adequadament l objecte del contracte corresponent, i a garantir que tot el personal
adscrit a l e ecució dels contractes basats estigui tècnicament format.

(signatura del/de la representant de l empresa)
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Annex núm. 4

Sobre A

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2

GARANTIES EN EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El/la senyor/a
, en nom propi, o com a
(senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l empresa
..................................... amb NIF................................................ sota la meva
responsabilitat, com a licitador/a de l Acord marc referenciat a l encap alament,

DECLARO:
Que l empresa, a la que represento, té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte
basat a executar comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures
t cniques i organit ati es apropiades per garantir i acreditar que el tractament s efectua
de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, amb la normati a de desen olupament i d acord
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE. )
MODEL DE DECLARACI RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L EXECUCI
DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE
DADES PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
.........declara que els servidors estaran ubicats a ................. i que els serveis associats
als mateixos es prestaran des de ................., comprometent-se a comunicar qualsevol
can i que es produei i, al llarg de la ida del contracte, d aquesta informació. Així mateix,
es compromet a indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els
serveis associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se
n encarregui la realit aci .
(signatura del/de la representant de l empresa)
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EXEMPLE DE CLÀUSULES CONTRACTUALS
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

PER

A

ENCÀRRECS

DE

(Aquestes clàusules només tenen caràcter orientatiu i s’han d'adaptar a les
circumstàncies concretes del tractament que es dugui a terme)
1. Objecte de l enc rrec del tractament Mitjan ant aquestes cl usules s habilita el
(contractista), encarregat del tractament, per tractar per compte de (òrgan de
contractació), responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries
per prestar el servei de .....................
El tractament consistirà en: (descripció detallada del servei)
Concreció dels tractaments a realitzar:
Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Difusió
Acarament
Supressió
Comunicació

Registre
Modificació
Extracció
Comunicació per transmissió
Interconnexió
Limitació
Destrucció
Altres .........

2. Identificació de la informació afectada
Per e ecutar les prestacions deri ades del compliment de l objecte d aquest enc rrec,
l ( rgan de contractaci ), responsable del tractament, posa a disposici del
(contractista), encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació:
.............
.............
.............
Categories de persones interessades: ciutadans / usuaris / clients / treballadors /
pacients / menors / persones discapacitades / ... (indiqueu l’opció que escaigui, es pot
fer constar més d’una categoria si el tractament ho requereix).
3. Durada
Aquest enc rrec t la durada d aquest contracte de ser eis, incloses les pr rrogues.
4. Obligacions de l encarregat del tractament
L encarregat del tractament i tot el seu personal s obliga a:
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a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d acord amb les instruccions del responsable del tractament (òrgan
de contractació).
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (en endavant LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d abril de 2016, relatiu a la protecci de les persones f siques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci d aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en enda ant RGPD), l'encarregat n ha d informar
immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en e ecuci d aquest enc rrec al seu
Registre de les categories d acti itats de tractament efectuades per compte del
responsable ( rgan de contractaci ), amb el contingut de l article 30.2 de l RGPD9 :
1. El nom i cognoms, i dades de contacte de l'encarregat i del responsable del
tractament, i del delegat de protecció de dades10.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
3. Si escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o
organit aci internacional, inclosa la identificaci d aquest pa s o aquesta organit aci
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf
segon de l RGPD, la documentaci de garanties adequades11.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.

-------------------------------------------------------------L obligaci indicada a l apartat 2 de l article 30 de l RGPD no s'aplicaran a cap empresa ni organit aci que ocupi men s
de 250 persones, tret que el tractament que efectua pugui suposar un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no
sigui ocasional, inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1 de l RGPD, o inclogui
dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament esmentat.
9

Cal tenir en compte que si el responsable i l encarregat actuen per mitj de representant, les dades d aquest tamb han
de constar en el Registre.
10

11

Tot tenint en compte ai

matei l establert al T tol VI de la LOPDGDD
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La capacitat de restaurar la disponibilitat i l acc s a les dades personals de forma
r pida, en cas d incident f sic o t cnic.
El proc s de erificaci , a aluaci i aloraci regulars de l efic cia de les mesures
t cniques i organit ati es que garantei en l efic cia del tractament.
(L encarregat del tractament pot establir altres mesures tècniques i organitzatives que
consideri adients).
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
(El contractista) pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del
tractament del matei responsable, d'acord amb les instruccions de (l rgan de
contractaci ) responsable. En aquest cas, l rgan de contractaci ha d identificar,
prèviament, el contractista o contractistes als quals s'han de comunicar les dades, les
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació.
Si l'empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que li sigui
aplicable, ha d informar el responsable d'aquesta e ig ncia legal de manera pr ia, tret
que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut acc s en irtut d aquest enc rrec, fins i tot despr s que en finalit i l objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen,
de forma expressa a seguir les instruccions del responsable, a respectar la
confidencialitat, en els termes que el responsable exigeixi i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar aquestes persones autoritzades
convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) En relaci amb l e ercici dels drets seg ents:
1. Accés
2. Rectificació
3. Supressió
4. Limitació del tractament
5. Portabilitat de dades
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6. Oposició (així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades,
inclosa la realització de perfils)
(Escolliu una de les opcions)
OPCI A L encarregat del tractament tramitar , per compte del responsable, les
sol licituds d e ercici formulades per les persones afectats i, en el termini m im
establert per la normati a, l ha de remetre al responsable perquè resolgui la petició.
OPCI B Quan les persones afectades e ercei in algun d aquests drets, da ant
l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a
l'adreça.............. (adreça que indiqui el responsable). La comunicaci s ha de fer de
forma immediata i en cap cas m s enll de l endem del dia h bil en qu s ha rebut la
sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la sol·licitud.
j) Dret d informació L'encarregat del tractament, en el moment de recollir les dades, ha
de facilitar que el responsable informi dels tractaments de dades que es duran a terme
en els termes establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades L'encarregat del tractament ha
d informar el responsable del tractament, sense dilaci indeguda, i a tra s de
, de
les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la
incidència.
Si se n disposa, cal facilitar, com a m nim, la informaci seg ent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats
i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informaci s ha de facilitar de manera gradual sense dilaci indeguda.
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L incompliment d aquesta obligaci constituei una infracci (greu o lleu) sotm s al r gim
sancionador previst al Títol IX de la LOPDGDD.
(Escolliu alguna o les dues opcions)
OPCIÓ A
L'encarregat del tractament assistirà al responsable per tal que aquest comuniqui les
iolacions de la seguretat de les dades a l Autoritat Catalana de Protecci de Dades (en
endavant APDCAT).
La informació que es faciliti al responsable, com a mínim, el següent:
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats
i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informaci s ha de facilitar de manera gradual sense dilaci indeguda.
OPCIÓ B
L'encarregat del tractament assistirà al responsable perquè aquest pugui comunicar als
interessats, sense dilació indeguda, les violacions de la seguretat de les dades, quan
sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats de les persones
físiques.
La comunicaci s ha de fer en un llenguatge clar i sen ill i, com a m nim, cal:
a) Explicar la naturalesa de la violació de dades.
b) Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecci de dades o d un altre
punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
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d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per
posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
l) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització
de l a aluaci d impacte en la protecci de dades.
m) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització
de la consulta pr ia a l APDCAT.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització
d auditories o les inspeccions que efectu n el responsable o un altre auditor autoritzat
pel responsable.
o) Aplicar, conjuntament amb el responsable del tractament, les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat apropiat al risc, que en tot
cas, inclogui antre altres, les següents:
a) La pseudonimització i el xifrat de les dades personals.
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
d) Un procés de verificació, avaluació i valoració de l'eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
Si s ha dut a terme l a aluaci de l impacte relati a a la protecci de dades, de la qual
deri in mesures espec fiques, i/o si l encarregat del tractament s ha adherit a un codi de
conducta o mecanisme de certificació per demostrar el compliment dels requisits de
seguretat en matèria de protecció de dades (indicar el codi de conducta, el segell, la
certificaci o l est ndard on es definei en les mesures aplicables), ha d aplicar aquestes
mesures
Tamb ha d adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat
adequat al risc.
p) Designar, d acord amb l article 34 de la LOPDGDD, un delegat de protecci de dades
i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.
q) Destí de les dades
A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals un cop hagi
finalitzat la prestació dels serveis de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que
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es requereixi la conservació de les dades personals en virtut dels supòsits previstos a la
LOPDGDD.
r) Subcontractació
(Escollir una de les opcions)
OPCIÓ A
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest encàrrec
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris
per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, s ha de comunicar pr iament de forma fefaent al
responsable, amb una antelació de ..........................12. Cal indicar els tractaments que
es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa
subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si
el responsable no manifesta la seva oposició en un termini de 10 dies.
Els encarregats subcontractistes, als quals els hi s n d aplicaci les obligacions d aquest
apartat 4 d aquest enc rrec, queden obligats solament da ant l encarregat principal que
assumirà la responsabilitat total de l e ecuci de l enc rrec.
OPCIÓ B
S autorit a l encarregat a subcontractar amb l empresa ....... les prestacions objecte
d aquest enc rrec que comporten els tractaments seg ents:
....................
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregat ha de comunicar aquest fet de
forma fefaent al responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa
subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si
el responsable no hi manifesta oposició en el termini de 10 dies. Els encarregats
subcontractistes, als quals els hi s n d aplicaci les obligacions d aquest apartat 4
d aquest enc rrec, queden obligats solament da ant l encarregat principal que assumir
la responsabilitat total de l e ecuci de l encàrrec.
----------------------------------------------12

Es recomana establir un termini mínim per fer la comunicació (entre 15 dies i un
mes).
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Annex núm. 5

Sobre A

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
FORMULARI DE DADES DE L EMPRESA LICITADORA
Dades de l empresa

Denominació social

Dades a efectes de notificacions Dades a mostrar a la web pública
Adreça
Població i CP
Telèfon
Fax
Adreça electrònica

Dades dels/de les representants o apoderats/des

Representant / Apoderat/da 1

Representant / Apoderat/da 2

Nom i cognoms
NIF
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Perfil de l empresa

Marqueu
amb una
creu

PIMEMicroempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
no superior als 2 milions d euros.

PIME-

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
no superior als 10 milions d euros.

Petita empresa
PIMEMitjana empresa
No PIME

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual
no superior als 50 milions d euros.
250 treballadors o més i/o amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d euros.

L empresa autorit a la Comissi Central de Subministraments perqu faci difusi en la
seva pàgina web de la identificació (nom i cognoms) dels/de les representants o
apoderats/des.
Sí

No

L empresa autorit a la Comissi Central de Subministraments perqu faci difusi en la
seva pàgina web de la identificació dels/de les interlocutors/es (excepte NIF).
Sí

No

L empresa autorit a la Comissi Central de Subministraments perqu faci difusi en la
seva pàgina web de les dades a efectes de notificacions (excepte CIF).
Sí

No

I com a pro a de conformitat d aquesta declaraci , que realitzem a
signem

(lloc i dia), la

(signatura del/de la representant de l empresa)
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Annex núm. 6

Sobre B

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
CRITERIS DE VALORACIÓ DE L ACORD MARC
La documentaci necessària per avaluar aquests criteris de valoraci s haurà
d incorporar en el SOBRE B de la licitació
Criteris objectius que es valoraran per cadascun dels Lots
1. OFERTA ECONÒMICA
Lots 1 i 2: Puntuació màxima, fins a 55 punts
Lot 3: Puntuació màxima, fins a 65 punts
Les ofertes econ miques hauran d e pressar el preu sense IVA, tot i que després aquest
es repercutirà juntament amb el cost del servei a les unitats encarregades del pagament.
Els licitadors podran fer ofertes que suposin millores a la baixa respecte als preus
m ims unitaris per producte objecte d aquest Acord marc, i que es detallen en l Annex
núm. 7 del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP. En
aquest matei Anne , s inclour l oferta econòmica per cadascun dels productes en la
columna Preu ofert , ai com la declaració de proposició econòmica.
Per cada línia hi ha la descripció del producte i el preu m im que l empresa pot oferir
per aquest. L empresa licitadora ha d establir un preu en euros (amb dos decimals com
a màxim, del contrari es far l arrodoniment corresponent). Aquest preu no pot superar
el màxim establert per producte. L empresa licitadora haur de complimentar tots els
espais, sense possibilitat de deixar cap preu sense especificar. L incompliment d algun
d aquests dos requisits, comportar l e clusi de l empresa licitadora.
En quant als preus indicats en percentual, no seran objecte de valoració per al càlcul de
l oferta. Tampoc ho seran el referits com a cobertures addicionals o serveis opcionals.
El document contindrà una sola proposició per a cada oferta presentada. El preu ofert
comprendrà tots els conceptes, inclou qualsevol impost o despesa que pugui gravar
l operaci , les despeses de desplaçament, .... En cap cas inclour l IVA.
La aloraci d aquest criteri es far d acord amb la f rmula assen alada a continuaci ,
ponderant el preu de cada un dels productes amb el seu pes específic, segons el
consum anual estimat del producte en qüestió. A aquest efecte, i per tal d obtenir el alor
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total de l oferta, es multiplicar el preu unitari pel consum estimat de cadascun dels
productes. Això es pot resumir en la fórmula següent:
n

OA

Pi * Qi

i 1
On n és el nombre de productes inclosos en l Annex núm. 7 del PCAP pels quals
l empresa ha d oferir preu, Pi s el preu que ha ofert l empresa pel producte i, Qi és la
ponderació (el consum) d aquest producte, i OA s l import total que oferei l empresa
licitadora A.
Un cop s han obtingut totes les Oj de les empreses que liciten, s aplica la f rmula seg ent
per obtenir la puntuació sobre 55 pel que fa a aquest criteri per als lots 1 i 2:

𝑂
𝑃 =
𝑂

𝑖 ∗ 55
𝐴

i sobre 65 pel que fa a aquest criteri per al lot 3:

𝑂
𝑃 =
𝑂

𝑖 ∗ 65
𝐴

On PA s la puntuaci que obt l empresa A que es valora pel que fa a aquest, Oi és
l import total m s bai de tots els que s han presentat, i OA s l import total que ha ofert
l empresa A que es valora.
Els preus oferts de cada empresa adjudicatària seran els preus de referència a aplicar
als encàrrecs de servei, de conformitat amb que estableix a la clàusula trenta-vuitena
del PCAP.
2. OFERTA TÈCNICA OBJECTIVA
Lots 1 i 2: Puntuació màxima, fins a 45 punts
1. Característiques mediambientals
Qualitat ambiental de la flota de recollida i distribució (fins a un màxim de 24 punts)
En la redacci d aquest contracte s han tingut presents les condicions de millora
mediambiental. En aquest sentit es pren com a criteri de valoració per a la seva
adjudicació la qualitat mediambiental de la flota de vehicles de les empreses licitadores,
a través de les seves emissions de gasos, Euro estàndard i nombre de vehicles
alimentats per energies menys contaminants: gas, híbrids i elèctrics destinats a la
prestaci dels ser eis objecte d aquest contracte.
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El Pla d actuaci per a la millora de la qualitat de l aire a les ones de protecci especial
de l'ambient atmosf ric t com a objectiu assolir els ni ells de qualitat de l aire per a les
partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells
que determina la legislació europea.
Per rebai ar els ni ells de contaminaci atmosf rica local, s ha d actuar sobre els focus
emissors de les zones afectades que amb caràcter general i arreu del món coincideixen
amb
aglomeracions
urbanes
econòmicament
dinàmiques.
El Pla d actuaci per a la millora de la qualitat de l aire pre eu actuacions ambientals
addicionals per a aquestes situacions, les quals s anomenen situacions d episodi
ambiental de contaminaci . L acti aci d aquests episodis es formular per a uns ni ells
de qualitat de l aire molt llun ans dels ni ells que podrien generar un risc per a la salut
i, per tant, la seva activació no requerirà mesures sanitàries addicionals a les habituals.
Per a an ar en els objectius del Pla d actuaci per a la millora de la qualitat de l aire,
horit
2020, en l' mbit del transport terrestre i la mobilitat, i en l nia amb el Plan
Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera 2013-2016: Plan AIRE ,
apro at el 12 d abril de 2013, pel Consell de Ministres, que es deriva del Reial Decret
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l aire, que transposa la
Directi a 2008/50/CE i que actualit a l anterior Pla de l’Estat, així com de les mesures
suggerides a l Estat per part de la Generalitat, que poden tenir una influència directa
sobre els ni ells de qualitat de l'aire a la Zona de Protecci Especial de l Ambient
Atmosfèric, la Generalitat de Catalunya ha establert com a mesures prioritàries les que
corresponen al tr nsit, el port, l aeroport i al transport de mercaderies, ja que són
principalment en aquests sectors on la contribució de les emissions de contaminants als
ni ells de qualitat de l aire s n m s importants.
Igualment, i en línia amb la Comunicació de la Comissió Europea Contractació Pública
per un medi ambient millor i la política de Compra i contractació Pública Verda de la UE,
la Generalitat de Catalunya ha redactat i aprovat la Guia per la compra verda de vehicles
per tal d'impulsar mesures en les adquisicions de vehicles per part dels Departaments,
empreses públiques i ens locals. En aquest mateix sentit es vol fomentar que les
empreses que contractin amb l'Administració millorin la qualitat ambiental de les flotes
de vehicles destinades a l'execució dels serveis.
Disposició de vehicles de baixa contaminació per realitzar els serveis objecte del
Contracte. Els vehicles relacionats en els corresponents annexos hauran de ser els
adscrits en un percentatge no inferior al 66% a l e ecuci del ser eis.
La classificació dels vehicles es farà en funció de la contaminació que emeten, segons
què figura al Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) del Ministeri
de l Interior i d acord amb l Anne VIII de la Resoluci 8/1/2016 de la DGT modificada
per la Resoluci de 13 d abril -BOE de 21/4/2016-, d aquesta manera s possible
discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient.
Aquesta classificació diferencia els vehicles en 4 categories segons el què contaminen.
Cada categoria correspon a un distintiu d efici ncia ambiental i que s n els seg ents:
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Distintiu zero emissions: Són els vehicles 100% elèctrics de bateria, els híbrids
endollables amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km i els anomenats
ehicles d autonomia estesa.
Distintiu Eco: Híbrids endollables amb men s de 40 km d autonomia el ctrica,
híbrids no endollables, els de gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).
Distintiu C: Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades des de gener
de 2006 (Euro 4, Euro 5 i Euro 6) i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de 8
places i de mercaderies (benzina i dièsel) des de 2005.
Distintiu B: Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades a partir de
gener de l an 2000 (Euro 3) i propulsats per di sel a partir de gener de 2006 (Euro
4 i Euro 5).
Es alorar positi ament com a criteri d adjudicaci que s utilit in mitjans de transport
menys contaminants.
a) Furgonetes
Puntuació màxima, fins a 14 punts
En aquest apartat es valorarà les emissions de la flota de furgonetes que l'empresa posa
a disposició adscrites a l'execució del servei a Catalunya.
S ent n com a furgonetes, el ehicles de la categoria N1: Vehicles de motor de almen s
quatre rodes, amb una massa màxima que no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats
per al transport de mercaderies.
S ent n per flota de furgonetes adscrites a l'e ecuci del ser ei a Catalun a, tant les de
titularitat de la mateixa empresa, com les de les empreses o autònoms que l'empresa té
subcontractats en el servei a Catalunya.
L'empresa licitadora inclourà en la seva oferta la informació tal com es determina en
l'Annex núm. núm. 6.1 del PCAP de característiques mediambientals. L'empresa
detallarà els vehicles de la se a flota adscrits a l e ecuci d aquest Acord marc. No s ha
d incloure la resta de ehicles que no estaran adscrits a aquest Acord marc. Tots els
vehicles inclosos en aquesta relació seran objecte de valoració, amb la puntuació i
màxims establerts en aquest apartat.
En aquest Annex s indicar , per a cada furgoneta: la marca i el model, capacitat de
càrrega, tipus de carburant (benzina, gasoil, GNC, GNL, GLP), motorització, matrícula,
l an de fabricaci , les emissions de CO2 per quilòmetre, l'estàndard Euro del motor i el
distintiu mediambiental.
A més, l'empresa licitadora presentarà una declaració responsable sobre la veracitat de
les dades dels ehicles addu des, d acord amb l Annex núm. 6-A del PCAP. Igualment,
es realit aran d ofici les compro acions que s estimin con enients, a la eb de la DGT
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/#, a fi de comprovar la certesa
de les matr cules aportades per als ehicles relacionats a l Anne núm. 6.1 del PCAP.
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Els vehicles utilitzats, excepte els vehicles i elements mecànics de mobilitat personal
(VMP), hauran de disposar de Distintiu mediambiental B emès per la DGT del Ministeri
de l Interior. Aquesta obligaci es refor a a l establir-se com a condició especial
d e ecuci a l apartat Q.2 del quadre de caracter stiques del PCAP, les obligacions en
matèria mediambiental.
Les se es aloracions es realit aran d acord amb l aplicaci de criteris de sostenibilitat,
de la següent manera:
Furgonetes fins a 400 kg

Fins a un màxim de 8 punts

Distintiu
mediambiental

Puntuació per
vehicle

Puntuació màxima
atorgable

Zero emissions

0,16

2,88

Híbrid endollable

Eco

0,14

2,52

Híbrid NO endollable i
gas (GNC, GNL, GLP)

Eco

0,14

2,38

C i EURO 6

0,01

0,22

Tipus
Elèctriques

Tèrmic

Furgonetes fins a 1.000 kg

Fins a un màxim de 4 punts

Distintiu
mediambiental

Puntuació per
vehicle

Puntuació màxima
atorgable

Zero emissions

0,14

1,54

Híbrid endollable

Eco

0,12

1,2

Híbrid NO endollable i
gas (GNC, GNL, GLP)

Eco

0,12

1,08

C i EURO 6

0,01

0,18

Tipus
Elèctriques

Tèrmic

Furgonetes fins a 1.500 kg

Fins a un màxim de 2 punts

Distintiu
mediambiental

Puntuació per
vehicle

Puntuació màxima
atorgable

Zero emissions

0,14

0,84

Híbrid endollable

Eco

0,12

0,6

Híbrid NO endollable i
gas (GNC, GNL, GLP)

Eco

0,12

0,48

C i EURO 6

0,01

0,08

Tipus
Elèctriques

Tèrmic
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b) Motos
Puntuació màxima fins a 6 punts.
En aquest apartat es consideren els vehicles de dos i tres rodes: motocicletes de
categories L3e, L4e i L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e.
Les motocicletes assignades a l e ecuci del contracte hauran de tenir com a m nim el
distintiu C de la DGT.
En aquest cas l'empresa licitadora presentarà una llista de tots els vehicles disponibles
per al ser ei, d acord amb l Annex n m. 6.2 de característiques mediambientals del
PCAP on han d especificar les dades dels ehicles: marca, model, matr cula i
característica tècnica (elèctric o tèrmic), capacitat de càrrega i distintiu ambiental.
A més, l'empresa licitadora presentarà una declaració responsable sobre la veracitat de
les dades dels ehicles addu des, d acord amb l Annex núm. 6.A del PCAP. Igualment,
es realit aran d ofici les compro acions que s estimin con enients, a la eb de la DGT
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/#, a fi de comprovar la certesa
de les matr cules aportades per als ehicles relacionats a l Anne núm. 6.2 del PCAP.
La puntuació màxima serà de 6 punts en funció de la franja que correspongui al volum
de flota de l empresa licitadora per a aquest tipus de vehicles. Aquests vehicles seran
els que l empresa adjudicat ria destinar i far ser ir per a portar a terme l objecte
d aquest contracte.
Només serà valorable una nica franja, per tant s ha de marcar una única fila de l Annex
6.2 de característiques mediambientals del PCAP. El fet d emplenar totes les files no
dona lloc a la aloraci d aquestes sin a la que atorgui una puntuaci m s alta dins del
límits màxims establerts per a aquest apartat.
Es valorarà el volum de la flota que correspongui a motocicletes i ciclomotors de tipus
el ctric d acord amb l aplicaci dels seg ents barems. Les de tipus t rmic no seran
objecte de valoració.
Fins a un màxim de 6 punts
Volum flota motocicletes i
ciclomotors elèctrics

Puntuació màxima atorgable
segons la franja

Menys de 15

1,5

Entre 15 i 30

2,5

Entre 31 i 50

3,25

Entre 51 i 70

4,25

Entre 71 i 90

4,75

Entre 91 i 100

5,5

Superior a 101

6
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c) Vehicles i elements mecànics de mobilitat personal (VMP)
Puntuació màxima fins a 4 punts.
Tot i que el contracte no establei una obligatorietat en l s de ehicles i elements
mecànics de mobilitat personal, incloses les bicicletes amb propulsió auxiliar, bicicletes
ordinàries i altres ginys electromecànics, tipus patinets elèctrics, segways, etc., així com
tricicles lleugers i pesants, com a mitjà de transport per realitzar els serveis que es realitzi
amb motos, es dei a oberta la possibilitat a que es pugui plantejar, l s d aquesta classe
de vehicles quan es consideri la millor alternativa, en trajectes curts, en rutes
programades amb fàcil accessibilitat per bicicletes, en certs enviaments massius,
paqueteria poc voluminosa, etc., que inicialment estaven destinats a realitzar amb moto.
s per ai , i d acord amb l objectiu present en aquest contracte de potenciar l s de les
energies i els mitjans no contaminants, que es vol valorar també la disponibilitat que les
empreses licitadores tinguin aquest mitjà de transport o bé utilitzar de forma indistinta
qualsevol dels dos mitjans de transport.
Per aquest motiu, les empreses licitadores podran proposaran, per al servei de moto,
l establiment de ehicles i elements mec nics de mobilitat personal. En cas d oferir
aquest servei, han de concretar el nombre d aquests que posaran a disposici dels
serveis de missatgeria objecte contracte així com la ciutat i/o municipi on prestaran el
servei, d acord amb l Annex n m. 6.3 de característiques mediambientals del PCAP.
A més, l'empresa licitadora presentarà una declaració responsable sobre la veracitat de
les dades dels ehicles addu des, d acord amb l Annex núm. 6-A del PCAP.
S atorgar el m im de 4 punts a l empresa que disposi d un major nombre de VMP, i a
la resta d empreses les corresponents puntuacions de manera proporcional, alorant
e clusi ament el nombre de bicicletes posades a disposici de l Acord marc.
Vehicles i elements mecànics de
mobilitat personal (VMP)
Fins a un màxim de 4 punts
Bicicletes ordinàries
Bicicletes amb propulsió auxiliar
Patinet elèctric
Tricicles
Segways
Altres:
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2. De la metodologia sobre el pla de gestió
Fins a un màxim de 21 punts.
Sens perjudici de les obligacions recollides en el plec de prescripcions tècniques, es
valoraran una sèrie de conceptes que milloren i repercuteixen directament en la
prestació del servei i que són els que es descriuen a continuació:
a) Abast del servei

Annex 6.4 del PCAP

Fins a un màxim de 11 punts repartits atenent als criteris següents:
Franges horàries de recollida i distribució dels enviaments. Fins a 3,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.4 del PCAP, el fet que l empresa licitadora ofereixi unes franges horàries
de recollida i distribució de missatgeria que millorin els mínims establerts en el plec
de prescripcions tècniques, en endavant el PPT.
Franges horàries de recollida superiors a les establertes a la
clàusula 5a del Plec de prescripcions tècniques (PPT). Fins a 3,5
punts
* Només serà valorable una opció de recollida des de i fins, de les
següents:
Recollida des de les 7h30

1,75

Recollida des de les 7h

1,85

Recollida fins a les 19h

1,55

Recollida fins a les 20h

1,65

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci , les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP una de les opcions
d ampliaci de termini, en franja de mat (des de) i/o en franja de tarda (fins). El fet
de marcar totes les files donar lloc a la no puntuaci d aquest apartat. Aquest
mateix Annex també representa una declaració responsable sobre la veracitat de
les dades aportades per l empresa licitadora.
Peticions fora de l'horari assenyalat a la clàusula 5a del Plec de clàusules
administratives particulars (PPT). Fins a un total acumulable de 1,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.4 del PCAP el fet que l empresa adjudicat ria disposi d un ser ei d atenci
telef nica que pugui atendre les peticions fora de l horari assen alat en: dies
laborables, en dissabtes i/o festius, per tal d atendre sol licituds de car cter urgent.
Peticions fora de l'horari assenyalat a la clàusula 5a del Plec
de prescripcions tècniques (PPT)

Fins a un màxim
total de 1,5
punts

Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora
de l horari assen alat en dies laborables per tal d atendre
sol·licituds de caràcter urgent.

0,3
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Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora
de l horari assen alat en dissabtes per tal d atendre sol licituds
de caràcter urgent.
Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora
de l horari assen alat en festius per tal d atendre sol licituds de
caràcter urgent.

0,6

0,6

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP . Per a la seva valoració, les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP les opcions de servei
d atenci telef nica de qu disposi. Aquest matei Anne tamb representa una
declaraci responsable sobre la eracitat de les dades aportades per l empresa
licitadora.
Servei directe de transport. Fins a un total acumulable de 2,25 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats indicats a continuació i a
l Annex n m. 6.4 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria oferei i un ser ei
directe d mbit local i pro incial, a qualse ol punt del territori de Catalun a, i/o
d mbit nacional, amb una cobertura ptima del territori nacional, tot plegat amb
mitjans propis o a tra s d una compan ia participada directament.
Servei directe de transport

Fins a un
màxim total de
2,25 punts

Ser ei directe de transport, d mbit local i pro incial, amb mitjans
propis o a tra s d una compan ia participada directament, a
qualsevol punt del territori de Catalunya.

1

Ser ei directe de transport d mbit nacional amb mitjans propis o
a tra s d una compan ia participada directament, amb una
cobertura òptima del territori nacional.

0,75

Ser ei directe de transport d mbit internacional amb mitjans
propis o a tra s d una compan ia participada directament, amb
una cobertura òptima del territori internacional.

0,5

En el cas que ofereixi aquest servei directe ho haurà de fer constar a l'Annex núm.
7 del PCAP, a la columna servei directe. Aquests preus en cap cas podran superar
els establerts com a preus màxims.
Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la seva valoració, les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP les opcions de servei
directe de què disposi. Aquest mateix Annex també representa una declaració
responsable sobre la eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
El servei directe té caràcter opcional per a les empreses en aquesta lictació. Les
empreses que voluntàriament ofereixin aquesta prestació, estaran obligades a
e ecutar la prestaci d aquest ser ei a partir de l entrada en igor d aquest Acord
marc.
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Xarxa d agències pr pies. Fins a un total acumulable de 3,75 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats indicats a continuació i a
l Annex n m. 6.4 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria disposi d ag ncies
pròpies a les capitals de província de Catalunya, a municipis catalans amb més de
25.000, a municipis catalans amb menys de 25.000 habitants de Catalunya, i/o a
les capitals de província de la resta de l'estat espanyol. Aquest criteri va encaminat
a garantir una mínima capil·laritat.
Xarxa d'agències pròpies.
* S'assignarà la puntuació següent per cada agència que es detalli a
l'Annex 6.4 del PCAP:
Agències pròpies a les capitals de província de Catalunya. S'assignarà
0,35 punts per cada agència.

Fins a un màxim
d'1,4 punts

Agències pròpies a municipis catalans amb més de 25.000 habitants.
S'assignarà 0,15 punts per cada agència.

Fins a un màxim
de 1,2 punts

Agències pròpies a municipis catalans amb menys de 25.000
habitants. S'assignarà 0,10 punts per cada agència.

Fins a un màxim
d'1 punt

Agències pròpies a les capitals de província de la resta de l'estat
espanyol. S'assignarà 0,015 punts per cada agència.

Fins a un màxim
de 0,15 punts

Fins a un màxim
total de 3,75
punts

La dispersi geogr fica d ag ncies pròpies al llarg del territori en diversos municipis
millorarà la prestació del servei donat que això dona major cobertura al servei i
garanteix el lliurament de qualsevol tramesa a tot el territori i població de Catalunya.
Es consideren agències pròpies aquelles l objecte de negoci de els quals estigui
directament relacionat amb el sector de missatgeria i/o transport.
Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci , les empreses
licitadores hauran de detallar a l Annex n m. 6.4 del PCAP el nombre, adreça,
municipi i província on es trobin ubicades aquestes oficines a efectes de la seva
valoració. Aquest mateix Annex també representa una declaració responsable
sobre la eracitat de les dades dels ehicles aportades per l empresa licitadora.
L rgan de contractaci podr sol licitar l acreditaci documental de l efecti a
existència/ posada a disposici d aquestes oficines pr pies per a l e ecuci d aquest
Acord marc.
b) Eines de gestió i seguiment

Annex 6.5 del PCAP

Fins a un màxim de 10 punts, repartits atenent als criteris següents:
Servei web, plataforma interactiva o software especialitzat en missatgeria i
transport. Fins a un total acumulable de 6,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.5 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria disposi de ser ei eb,
plataforma interactiva o software especialitzat en missatgeria i transport que, a
través d'un usuari i/o password o sense, permeti realitzar, a través de la seva eina
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informàtica, totes o alguna de les següents opcions: el seguiment i la consulta ontime dels enviaments, el control dels serveis efectuats i la facturació; establir filtres
per dates amb la finalitat d'obtenir informes en un format reutilitzable i no editable,
apte per a la seva transformació en altres formats amb la següent informació: rang
de dates, unitat peticionària, lloc destí, tipus de servei, quantitat, import unitari,
serveis complementaris i estat del lliurament; l'albarà, nota de lliurament o prova de
lliurament del servei efectuat.
Quan l'empresa disposi de servei web, plataforma interactiva o
software especialitzat en missatgeria i transport que, a través d'un
usuari i/o password o sense, ofereixi totes o alguna de les opcions
següents:
Aplicatiu on-line que permeti realitzar, a través de la seva eina
informàtica, el seguiment i la consulta on-time dels enviaments

Fins a un
màxim total
de 6,5 punts

Aplicatiu on-line que permeti realitzar, a través de la seva eina
informàtica, el control dels serveis efectuats i la facturació.
Aplicatiu on-line que permeti, a través de la seva eina informàtica, establir
filtres per dates amb la finalitat d'obtenir informes en un format
reutilitzable i no editable, apte per a la seva transformació en altres
formats amb la següent informació: rang de dates, unitat peticionaria, lloc
destí, tipus de servei, quantitat, import unitari, serveis complementaris i
estat del lliurament.
Aplicatiu on-line que permeti obtenir, a través de la seva eina informàtica,
l'albarà, nota de lliurament o prova de lliurament del servei efectuat.

1,7
1,8

1,2

0,8

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Eines de gestió i
seguiment i d acord amb la clàusula catorzena del PCAP. Per a la seva valoració,
les empreses licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.5 del PCAP les
opcions on-line de què disposi el a efectes de la seva valoració. Aquest mateix
Annex també representa una declaració responsable sobre la veracitat de les dades
dels ehicles aportades per l empresa licitadora.
L rgan de contractaci podr sol licitar l acreditaci documental de l e ist ncia
d aquestes eines, ai com de l efecti a disposici d aquestes per a l e ecució
d aquest Acord marc.
Equipament del personal que fa la distribució i recollida de productes amb
dispositius electrònics de recollida i enviament de dades per internet. Fins a
un màxim de 3,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.5 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria equipi amb dispositius
electrònics de recollida i enviament de dades per internet, com terminals
smartphones, tablets o PDA, al personal que efectua la distribució i recollida dels
productes, que permetin el seguiment individual dels enviaments.
Equipament del personal que fa la distribució i recollida de productes amb
dispositius electrònics de recollida i enviament de dades per Internet
* Només serà valorable una opció, de les següents:
> Menys del 20% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Entre el 21% i el 40% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques

Fins a
3,5
punts
0,75
1,25
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> Entre el 41% i el 60% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Entre el 61% i el 80% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Més del 80% de del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques

1,75
2,25
3,5

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Eines de gestió i
seguiment i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci ,
les empreses licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.5 del PCAP una de
les franges indicades. El fet de marcar dues o més files donarà lloc a la no puntuació
d aquest apartat. Aquest matei Anne tamb representa una declaraci
responsable sobre la eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
L rgan de contractaci podr sol licitar l acreditaci documental de l e ist ncia
d aquestes eines, ai com de l efecti a disposici d aquestes per a l e ecuci
d aquest Acord marc.
Els subcriteris indicats als apartats a) i b) del punt 2, tenen caràcter addicional/opcional
per a les empreses en aquesta lictació. Les empreses que voluntàriament ofereixin
aquestes prestacions, estaran obligades a executar-les a partir de l entrada en igor
d aquest Acord marc.
LOT 3
1. De la metodologia sobre el pla de gestió
Fins a un màxim de 35 punts
Sens perjudici de les obligacions recollides en el plec de prescripcions tècniques, es
valoraran una sèrie de conceptes que milloren i repercuteixen directament en la
prestació del servei, que són els que es descriuen a continuació:
a) Abast del servei

Annex 6.4 del PCAP

Fins a un màxim de 20 punts
Franges horàries de recollida i distribució dels enviaments. Fins a 6,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.4 del PCAP, el fet que l empresa licitadora oferei i unes franges hor ries
de recollida i distribució de missatgeria que millorin els mínims establerts en el plec
de prescripcions tècniques, en endavant el PPT.
Franges horàries de recollida superiors a les establertes a la
clàusula 5a del Plec de prescripcions tècniques (PPT)
* Només serà valorable una opció de recollida des de i fins, de les
següents:
Recollida des de les 7h30

Fins a
6,5
punts
3

Recollida des de les 7h

3,75

Recollida fins a les 19h

1,75
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Recollida fins a les 20h

2,75

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci , les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP una de les opcions
d ampliaci de termini, en franja de mat (des de) i/o en franja de tarda (fins). El fet
de marcar totes les files donar lloc a la no puntuaci d aquest apartat.
Aquest mateix Annex també representa una declaració responsable sobre la
eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
Peticions fora de l'horari assenyalat a la clàusula 5a del Plec de prescripcions
tècniques (PPT). Fins a un total acumulable de 7,5 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.4 del PCAP el fet que l empresa adjudicat ria disposi d un ser ei d atenci
telef nica que pugui atendre les peticions fora de l horari assen alat en: dies
laborables, en dissabtes i/o festius, per tal d atendre sol licituds de car cter urgent.
Peticions fora de l'horari assenyalat a la clàusula 5a del Plec de
prescripcions tècniques (PPT)
Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora de l horari
assen alat en dies laborables per tal d atendre sol licituds de car cter
urgent.
Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora de l horari
assen alat en dissabtes per tal d atendre sol licituds de car cter urgent.
Ser ei d atenci telef nica que pugui atendre les peticions fora de l horari
assen alat en festius per tal d atendre sol licituds de caràcter urgent.

Fins a un
màxim total
de 7,5 punts
2
2,75
2,75

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP . Per a la se a aloraci , les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP les opcions de servei
d atenci telef nica de qu disposi.
Aquest mateix Annex també representa una declaració responsable sobre la
eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
Cobertures addicionals al servei local assenyalat a la clàusula 3a apartat C del
PPT. Fins a un total acumulable de 6 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats indicats a continuació i a
l Annex n m. 6.4 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria oferei i: un ser ei
de furgoneta o camió amb una cobertura òptima del territori de Catalunya, un servei
pont d mbit a Catalunya, amb una cobertura òptima del territori provincial, i/o un
ser ei pont d mbit pro incial i/o nacional amb una cobertura òptima del territori
provincial i nacional, tot plegat amb mitjans propis o a tra s d una compan ia
participada directament.
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Cobertures addicionals al servei local assenyalat a la clàusula 3a
apartat C del PPT

Fins a un
màxim total
de 6 punt

Servei de furgoneta o camió amb una cobertura òptima del territori de
Catalunya
Ser ei pont d mbit a Catalun a amb una cobertura ptima del territori
pro incial, tot plegat amb mitjans propis o a tra s d una compan ia
participada directament.
Ser ei pont d mbit pro incial i/o nacional amb una cobertura ptima
del territori provincial i nacional, tot plegat amb mitjans propis o a través
d una compan ia participada directament.

3
2,25

0,75

En el cas que ofereixi aquestes cobertures addicionals ho haurà de fer constar a
l'Annex núm. 7 del PCAP, a la columna cobertures addicionals. Aquests preus en
cap cas podran superar els establerts com a preus màxims.
Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Abast del servei
i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci , les empreses
licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.4 del PCAP les opcions de servei
directe de què disposi. Aquest mateix Annex també representa una declaració
responsable sobre la eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
El servei directe té caràcter opcional per a les empreses en aquesta lictació. Les
empreses que voluntàriament ofereixin aquesta prestació, estaran obligades a
e ecutar la prestaci d aquest ser ei a partir de l entrada en igor d aquest Acord
marc.
b) Eines de gestió i seguiment - Annex 6.5 del PCAP
Fins a un màxim de 15 punts, repartits atenent als criteris següents:
Servei web, plataforma interactiva o software especialitzat en missatgeria i
transport. Fins a un total acumulable de 8 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.5 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria disposi de ser ei eb,
plataforma interactiva o software especialitzat en missatgeria i transport que, a
través d'un usuari i/o password o sense, permeti realitzar, a través de la seva eina
informàtica, totes o alguna de les següents opcions: el seguiment i la consulta ontime dels enviaments, el control dels serveis efectuats i la facturació; establir filtres
per dates amb la finalitat d'obtenir informes en un format reutilitzable i no editable,
apte per a la seva transformació en altres formats amb la següent informació: rang
de dates, unitat peticionària, lloc destí, tipus de servei, quantitat, import unitari,
serveis complementaris i estat del lliurament; l'albarà, nota de lliurament o prova de
lliurament del servei efectuat.
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Quan l'empresa disposi de servei web, plataforma interactiva o
software especialitzat en missatgeria i transport que, a través d'un
usuari i/o password o sense, ofereixi totes o alguna de les opcions
següents:
Aplicatiu on-line que permeti realitzar, a través de la seva eina
informàtica, el seguiment i la consulta on-time dels enviaments

Fins a un
màxim total
de 8 punts

Aplicatiu on-line que permeti realitzar, a través de la seva eina
informàtica, el control dels serveis efectuats i la facturació.
Aplicatiu on-line que permeti, a través de la seva eina informàtica, establir
filtres per dates amb la finalitat d'obtenir informes en un format
reutilitzable i no editable, apte per a la seva transformació en altres
formats amb la següent informació: rang de dates, unitat peticionaria, lloc
destí, tipus de servei, quantitat, import unitari, serveis complementaris i
estat del lliurament.
Aplicatiu on-line que permeti obtenir, a través de la seva eina informàtica,
l'albarà, nota de lliurament o prova de lliurament del servei efectuat.

2,75
2,5

1,75

1

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Eines de gestió i
seguiment i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci ,
les empreses licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.5 del PCAP les
opcions on-line de qu disposi el a efectes de la se a aloraci . Aquest matei
Annex també representa una declaració responsable sobre la veracitat de les dades
dels ehicles aportades per l empresa licitadora.
L rgan de contractaci podr sol licitar l acreditaci documental de l e ist ncia
d aquestes eines, ai com de l efecti a disposici d aquestes per a l e ecuci
d aquest Acord marc.
Equipament del personal que fa la distribució i recollida de productes amb
dispositius electrònics de recollida i enviament de dades per internet. Fins a
un màxim de 7 punts.
Serà objecte de valoració, seguint els barems indicats a continuació i a l Annex
núm. 6.5 del PCAP, el fet que l empresa adjudicat ria equipi amb dispositius
electrònics de recollida i enviament de dades per internet, com terminals
smartphones, tablets o PDA, al personal que efectua la distribució i recollida dels
productes, que permetin el seguiment individual dels enviaments.
Equipament del personal que fa la distribució i recollida de productes amb
dispositius electrònics de recollida i enviament de dades per Internet
* Només serà valorable una opció, de les següents:

Fins a 7
punts

> Menys del 20% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Entre el 21% i el 40% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Entre el 41% i el 60% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Entre el 61% i el 80% del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques
> Més del 80% de del personal de la plantilla que efectua aquestes tasques

1,5
2,5
3,5
5,5
7

Aquesta prestaci ser alorable com a subcriteri dins de l apartat Eines de gestió i
seguiment i d acord amb la cl usula cator ena del PCAP. Per a la se a aloraci ,
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les empreses licitadores hauran d assen alar a l Annex n m. 6.5 del PCAP una de
les franges indicades. El fet de marcar dues o més files donarà lloc a la no puntuació
d aquest apartat. Aquest mateix Annex també representa una declaració
responsable sobre la eracitat de les dades aportades per l empresa licitadora.
L rgan de contractaci podr sol licitar l acreditaci documental de l e ist ncia
d aquestes eines, ai com de l efecti a disposici d aquestes per a l e ecuci
d aquest Acord marc.
Els subcriteris indicats als apartats a) i b) del punt 1, tenen caràcter addicional/opcional
per a les empreses en aquesta lictació. Les empreses que voluntàriament ofereixin
aquestes prestacions, estaran obligades a executar-les a partir de l entrada en igor
d aquest Acord marc.
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Annex núm. 6-A

Sobre B

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
DECLARACIÓ DE VERACITAT DE DADES APORTADES EN ANNEXOS 6.1, 6.2, 6.3
DEL PCAP

El/la senyor/a
, en nom propi, o com a representant de l empresa
(declaro
sota la meva responsabilitat, com a licitador/a dels serveis de missatgeria i transport en
fred (Exp. CCS 2020 2),

Que les dades incloses en:
Annex 6.1 (Llistat de vehicles: Furgonetes)
Annex 6.2 (Llistat de vehicles: Motos)
Annex 6.3 (Llistat de vehicles: vehicles i elements mecànics de mobilitat personal
(VMP)

(marqueu la que correspongui)

Corresponen exactament a la flota de vehicles que la nostra empresa disposa, destinarà
i far ser ir per a portar a terme l objecte d aquest contracte.

(lloc i data )
Signatura del/de la declarant
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Annex núm. 7

Sobre B

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
MODEL D OFERTA ECON MICA
L oferta econ mica s haurà d incorporar en el SOBRE B d acord amb l apartat L
del quadre de característiques
El/la senyor/a
, en nom propi, o com a
(senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l empresa
.....................................
amb
NIF................................................
declara
que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s e igei en per poder ser l empresa
adjudicatària de l Acord marc referenciat a l encap alament,
ES COMPROMET
A executar el contracte amb estricta subjecció a les condicions i els requisits estipulats,
per les quantitats que es detallen a continuació:
(signatura del/de la representant de l empresa)
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Annex núm. 8

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació que assisteix a l'òrgan de contractació en l'adjudicació de
l Acord marc est integrada pels membres seg ents:
Presidenta: la subdirectora general de Compra Centralitzada de la Direcció General
de Contractació del Departament de la Vicepresid ncia, d Economia i Hisenda.
Vocals:
o una persona en representació de la Intervenció General.
o una persona designada pel Cap de l Assessoria Jur dica del Departament de la
Vicepresidència, d Economia i Hisenda.
o El/la responsable de l AM de la Subdirecció general de Compra Centralitzada.
o Una persona representant de l Institut de Seguretat i Salut Laboral del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o El cap de l rea de Pre enci , Salut Laboral i Pol tiques Socials de la Direcció
General de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
o Secretària: la cap de la Secretaria Tècnica de la Comissió Central de
Subministraments.
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Annex núm. 9

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
COMITÉ D EXPERTS
No procedeix

Si

En el cas que la resposta sigui afirmativa, determinar la seva composició:
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Annex núm. 10

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
REGLES ESPECIALS
CONTRACTISTA

RESPECTE

DEL

PERSONAL

DE

L EMPRESA

1. Correspon e clusi ament a l empresa contractista la selecci del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de
l equip de treball adscrit a l e ecució del contracte, sense perjudici de la verificació per
part de l Administraci del compliment d aquells requisits. L empresa contractista
procurar que e istei i estabilitat en l equip de treball, i que les ariacions en la se a
composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el bon
funcionament del ser ei, informant en tot moment a l Administraci .
2. En relaci amb els treballadors destinats a l e ecuci d aquest contracte, l empresa
contractista assumei l obligaci d e ercir de manera real, efecti a i continua, el poder
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament
dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
Seguretat Social, incl s l abonament de cotit acions i el pagament de prestacions, quan
procedei i, les obligacions legals en mat ria de pre enci de riscos laborals, l e ercici
de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació
contractual entre empleat i ocupador.
3. L empresa contractista etllar especialment perqu els treballadors adscrits a
l e ecuci del contracte desen olupin la se a acti itat sense extralimitar-se en les
funcions desempen orades respecte de l acti itat delimitada en els plecs com a objecte
del contracte.
4. L empresa contractista estar obligada a e ecutar el contracte en les se es pr pies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar
els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de
l empresa contractista ocupar espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats
p blics. Correspon tamb a l empresa contractista etllar pel compliment d aquesta
obligaci . En l e pedient haur de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a
l e ecuci del contracte, els ser eis es prestin en les depend ncies administrati es.
5. L empresa contractista haur de designar, al men s, un coordinador t cnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions
les següents:
- Actuar com a interlocutor de l empresa contractista da ant l Administraci , canalit ant,
d una banda, la comunicaci entre aquella i el personal integrant de l equip de treball
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adscrit al contracte i, d una altra banda, de l Administració, en tot el relatiu a les qüestions
deri ades de l e ecuci del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l e ecuci del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació
amb la prestació del servei contractat.
- Super isar el correcte compliment per part del personal integrant de l equip de treball
de les funcions que t encomanades, ai com controlar l assist ncia d aquest personal
al lloc de treball.
- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l e ecuci del contracte, ha ent
de coordinar-se adequadament l empresa contractista com l Administraci contractant,
per no alterar el bon funcionament del servei.
- Informar a l Administraci sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composici de l equip de treball adscrit a l e ecuci del contracte.
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Annex núm. 11

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
CONTRACTACIÓ BASADA
- ENCÀRRECS DIRECTES
Article 221.4 a). Quan l Acord marc estableixi tot els termes, sense nova licitaci
Per enc rrec directe s ent n la comanda del/s ser ei/s recollit/s a l apartat C.1 del
quadre de característiques, que es prestaran de conformitat amb el que s establei en
el Plec de prescripcions t cniques i amb els imports determinats en l oferta econ mica
presentada per les empreses adjudicatàries del lot/s correponent/s contra el que es faci
l enc rrec.
Rebut el corresponent encàrrec directe de servei, la prestació dels serveis objecte de
l Acord marc es realit ar de conformitat amb el que es determina en els apartats
següents:
- D acord amb la pre isi de l article 221.4 a) de la LCSP els enc rrecs de ser ei no
requerei en licitaci posterior, ja que les condicions d e ecuci material i el preu de
referència que cada empresa aplicarà als encàrrecs han estat tancades i fixades per a
cada lot en el procediment de licitaci de l Acord marc.
- Els destinataris identificats a l annex n m. 0, a que fa referència la clàusula cinquena
dels plecs, poden encarregar directament els serveis de missatgeria de qualsevol del
tres lots de l Acord marc a qualse ol de les empreses adjudicat ries de l Acord marc
per a cada lot.
- Tanmatei , el demandant per efectuar l enc rrec i seleccionar directament l empresa
que hagi d e ecutar-lo, ha de tenir sempre en compte les condicions tècniques i
econ miques ofertes per les empreses adjudicat ries per a l e ecuci dels ser eis
fixades en l Acord marc i la se a millor correspond ncia amb les caracter stiques del
servei que es requereixi, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.
- Els encàrrecs directes de servei seran gestionats per les persones designades pels
departaments i entitats destinat ries de l Acord marc.
- La concreci de l enc rrec del ser ei es realit ar a tra s de la nota de lliurament (
segons model Annex núm. 12 del PCAP i de conformitat amb els requeriments
recollits en el plec de prescripcions tècniques.

Informat per l’Assessoria Jurídica el 27 de gener de 2020
Informat per la Intervenció General el 4 de febrer de 2020
Aprovat per Acord de la CCS el 7 de febrer de 2020
112

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

- La concreci de l enc rrec del ser ei es realit ar indistintament a tra s del formulari
de l Annex núm. 12 del PCAP o l aplicaci inform tica pr pia de l empresa
adjudicatària, sempre i quan aquesta en disposi.
No obstant ai , i quan sigui necessari i d acord amb les limitacions que s establei en
en el apartat S del quadre de característiques, per tal de concretar futurs encàrrecs
de ser ei que s hagin de gestionar posteriorment per les entitats destinat ries de l Acord
marc, la Comissi Central de Subministraments podr consultar per escrit a l empresa
adjudicatària demanant-li que completi la seva oferta.
La durada màxima que podran tenir aquestes contractacions basades, en la modalitat
d enc rrecs directes, ser la que s establei a la cl usula quaranta-vuitena del PCAP.
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Annex núm. 12

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
Generalitat de Catalunya
Departament d Economia i Conei ement
Comissió Central de Subministraments
ACORD MARC DELS SERVEIS DE MISSATGERIA I TRANSPORT EN FRED (Exp. CCS 2020/02)
Annex núm. 12 - ENCÀRREC DE SERVEI A UNA EMPRESA ADJUDICATÀRIA
CODI CLIENT:
NOM CLIENT:

CENTRE COST:

Data i hora
sol·licitud

Persona que
sol·licita el servei
Telèfon
Pes, volum, i
nombre de
caixes, sobres,
documents
RETORN

Data i hora
recollida

*SERVEI
IMMEDIAT

MOTO / VMP
FURGONETA

CAMIÓ

400 kg
1000 kg
1500 kg
3.500 kg
5.000 kg
7.500 kg

*SERVEI PONT 10:00h
14:00h
19:00h

SI

URGENT
NO URGENT

NO

*SERVEI
DESTINACIÓ

CATALUNYA
PENINSULAR
GRAN CANÀRIA I TENERIFE
PALMA DE MALLORCA
RESTA ILLES CANÀRIES,
CEUTA I MELILLA
RESTA ILLES BALEARS
ANDORRA
INTERNACIONAL

*marcar amb X el tipus de servei escollit
Lloc de recollida
Nom empresa
Adreça
Carrer:
recollida
Municipi:
Codi postal:
Retorn:
Observacions (horari, persona de contacte, ...)
Destinació1:
Nom empresa
Adreça de
lliurament:

Telf

Telf
Carrer:
Municipi:
Codi postal:
Retorn:

Observacions

Destinació2:
Nom empresa
Adreça de
lliurament:

Observacions
Destinació3:
Nom empresa
Adreça de
lliurament:

Observacions
Destinació4:
Nom empresa
Adreça de
lliurament:

Observacions
Destinació5:
Nom empresa
Adreça de
lliurament:

Telf
Carrer:
Municipi:
Codi postal:
Retorn:

Telf
Carrer:
Municipi:
Codi postal:
Retorn:

Telf
Carrer:
Municipi:
Codi postal:
Retorn:

Telf
Carrer:
Municipi:
Codi postal:
Retorn:

Observacions
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Annex núm. 13

Objecte de l Acord marc : Serveis de missatgeria i transport en fred
Exp.: CCS 2020 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
(Assenyaleu el lot al qual heu licitat)
Lot 1 (serveis comuns de missatgeria)
El/la senyor/a
, com a
(assenyaleu les vostres facultats de representació:
administrador/a únic/a, apoderat/da...) de l empresa
,
En relaci amb la licitaci de l Acord marc dels ser eis de Serveis de missatgeria i
transport en fred (CCS 2020 2), declara:
Que l empresa que represento ha prestat en el curs dels tres ltims an s (2016-20172018), serveis de caracter stiques an logues a l objecte de l Acord marc per un total
mínim de 200.000 /an .
Lot 2 (servei de transport en fred)
El/la senyor/a
, com a
(assenyaleu les vostres facultats de representació:
administrador/a únic/a, apoderat/da...) de l empresa
,
En relaci amb la licitaci de l Acord marc dels ser eis de Serveis de missatgeria i
transport en fred (CCS 2020 2), declara:
Que l empresa que represento ha prestat en el curs dels tres últims anys (2016-20172018), serveis de caracter stiques an logues a l objecte de l Acord marc per un total
mínim de 25.000 /an .
Lot 3 (serveis comuns de missatgeria reservat a centres especials de treball
(CET) o empreses d inserci (EI) )
El/la senyor/a
, com a
(assenyaleu les vostres facultats de representació:
administrador/a únic/a, apoderat/da...) de l empresa
,
En relaci amb la licitaci de l Acord marc dels ser eis de Serveis de missatgeria i
transport en fred (CCS 2020 2), declara:
Que l empresa que represento ha prestat en el curs dels tres ltims an s (2016-20172018), serveis de caracter stiques an logues a l objecte de l Acord marc per un total
m nim de 5.000 /an .
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