DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.
Data màxima per lliurar la documentació. Dia 20 de juliol.
Lloc on cal lliurar la documentació: secretaria institut Salvador Seguí
Es lliuraran tres sobres amb el següent contingut:
-

SOBRE A: declaració responsable de reunir els requisits de capacitat,
solvència i restants requisits necessaris per contractar amb l’Administració i
per esdevenir en el seu cas adjudicatària d’aquest contracte.

-

SOBRE B: contindrà únicament aquells aspectes tècnics relacionats amb
l’execució del contracte, la valoració dels quals no sigui automàtica, sinó que
respongui a criteris que depenen d’un judici de valor, d’acord amb l’article
150.2 del TRLCSP i art. 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i que es
relacionen a l’annex 4 A d’aquest plec.

-

SOBRE C: oferta econòmica i cànon ofertat, segons model de l’annex 3
del present plec i, si s’escau, propostes d’execució del contracte en relació
amb aquells aspectes que hagin de ser valorats de forma automàtica, d’acord
amb fórmules i que no requereixen valoració subjectiva, d’acord amb l’article
150.2 del TRLCSP i que es relacionen a l’annex 4 B d’aquest plec.

c. Santander, 7-9 08020 Barcelona Tel. 93 314 20 41 www.salvadorsegui.net

CONTINGUT DEL SOBRE A
La inclusió del document de l’oferta econòmica en el sobre A o de
qualsevol altre document que formi part de la proposició tècnica o
econòmica (corresponent als sobres B o C), comportarà l’exclusió de
l’empresa licitadora.
a)
Declaració responsable en la qual l’empresa licitadora indiqui que
reuneix, en el moment de presentació de la proposició, els requisits de
capacitat i de solvència establerts en les clàusules setena i vuitena d’aquest
plec, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec.
D’acord amb el que estableix la clàusula dotzena d’aquest plec, l’acreditació
de la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment dels
requisits a què es refereix la declaració responsable, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a
l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del
procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions
establertes per ser empresa adjudicatària del contracte.
b) Grup empresarial.
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup
empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el
componen i la denominació del grup a efectes de poder apreciar, si s’escau,
que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats.
c) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans materials i/o personals, quan així és requereixi a l’annex 2.
d) Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat F del quadre de
característiques o que acrediti el compliment i les condicions de les
circumstàncies a tenir en compte per aplicar els criteris d’adjudicació
addicionals a què fa referència la clàusula dotzena (que s’aplicaria en cas
d’empat).
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ANNEX 11
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA
En/na senyor/a ............................................................., amb DNI………., en nom i representació de
l’empresa ......................................., amb CIF …………….., com apoderat/ada o administrador/a
únic/a, solidari/ària o mancomunat/da, segons escriptura pública amb núm. de
protocol…………………., atorgada en data…………, davant del Notari de l’Iltre. Col·legi de………..,
Sr…………….., vigent en data d’avui, declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa a la qual
represento, com a empresa licitadora del contracte ........................:
a)
Que està facultat/ada per contractar amb el Centre, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència
requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes
en l’article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa
del compliment d’aquests requisits en cas de resultar empresa adjudicatària.
b)
Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c)
Si s’escau, que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d)
En cas de ser una empresa estrangera, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes
les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
e)

Si s’escau, disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

f)

Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent

g)

Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.

h)
Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
i)
Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és (...)
j)
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar,
inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura

1

L’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc
a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del
TRLCSP, entre d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.
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ANNEX 12
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom
propi, declaro sota la meva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte
.................................,
Que estic facultat/ada per contractar amb el Centre, ja que tinc la capacitat d’obrar i la
solvència requerida i no em trobo comprès en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo a
aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar
empresa adjudicatària.
a)
Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
b)
En el seu cas, que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
c)
En cas de ser persona estrangera, em sotmeto als jutjats i tribunals espanyols per a
totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al meu propi
fur.
d)
Si s’escau, disposo d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
e)
Que compleixo tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la
meva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f)
Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
g)
Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a
l’adjudicació del contracte.
h)
Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és (...)
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )

Signatura

1

L’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc
a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del
TRLCSP, entre d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.
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ANNEX 2
DOCUMENTS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA
O PROFESSIONAL
Solvència econòmica i financera:
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb
cobertura mínima de 600.000 €).
Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys, entre els que ha
d’haver-hi, com a mínim, un de pressupost equivalent a l’import al qual es licita i que tinguin
relació amb l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i beneficiaris públics o
privats. Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un
comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.
.
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CONTINGUT DEL SOBRE B
Les empreses licitadores inclouran en aquest Sobre B tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció
d’un judici de valor. La documentació corresponent a la proposta tècnica
s’ajustarà, si s’escau, als continguts assenyalats en l’annex 4A d’aquest plec.
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o de qualsevol altre
document que formi part de la proposició tècnica que hagi d’estar
inclosa en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.
A l’apartat N del quadre de característiques consta si s’admeten variants o
millores, i, si s’escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es
podran presentar com a màxim 3 ofertes.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents
i/o dades tècniques incorporades en els sobres B són, al seu parer,
confidencials, sense que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a
confidencial. Les empreses hauran de justificar el motiu del caràcter
confidencial dels documents i/o dades als efectes que l’òrgan de contractació
pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap cas caràcter confidencial
els documents d’accés públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de
confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació
d’altres empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la
qual es vulgui consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina
part de la seva proposta tècnica té caràcter confidencial.

ANNEX 4A

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TÈCNICA A PRESENTAR PER LES
EMPRESES
LICITADORES
CORRESPONENT
ALS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR
(SOBRE B).

Memòria en què s’especificarà la descripció de l'organització, disposició i logística de la
prestació del servei de Bar-Cantina (aprovisionament, emmagatzematge, elaboració, servei
recollida, etc.). Procediment per al manteniment de la higiene i neteja de l’establiment.
Es valorarà que existeixi un apartat de formació dins la memòria. En aquest apartat, s’indicarà,
per una banda, els requisits que es tenen, o es demanen a qui es contracti, per prestar el
servei i la formació que es compromet a realitzar. Per altra banda, l’experiència laboral en el
camp de la restauració.
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CONTINGUT DEL SOBRE C.
(OFERTA ECONÒMICA I, SI S’ESCAU, DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA)
Oferta econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex
3. No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la.
Cànon ofertat, conforme al model que també s’adjunta com a annex 3.
Si s’escau, memòria explicativa de l’oferta presentada en relació a les
característiques incloses al plec de prescripcions tècniques i als criteris
d’adjudicació quantificables de forma automàtica, en els termes previstos a
l’annex 4B d’aquest Plec.
A l’apartat N del quadre de característiques consta si s’admeten variants o
millores, i, si s’escau, sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es
podran presentar com a màxim 3 ofertes.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents
i/o dades tècniques incorporades en els sobres C són, al seu parer,
confidencials, sense que s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a
confidencial. Les empreses hauran de justificar el motiu del caràcter
confidencial dels documents i/o dades als efectes que l’òrgan de contractació
pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap cas caràcter confidencial
els documents d’accés públic ni l’oferta econòmica, atès que és objecte de
lectura en acte públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de
confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació
d’altres empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la
qual es vulgui consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina
part del sobre C té caràcter confidencial.
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ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència
a ......................................., al carrer.....................................................................
número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte ................., amb
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa/entitat…………………) a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, i presenta la següent proposició econòmica:
IMPORT DEL CÀNON OFERTAT: xxx €.
IMPORT DEL CÀNON OFERTAT: XXXX €.
RELACIÓ: Llistat de preus dels productes que s’han de servir obligatòriament segons l’annex A
del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests preus no podran ser superats per les ofertes que
es presentin.
RELACIÓ: Llistat de preus dels productes lliures. En aquest document els licitadors podran
oferir els productes que estimin convenients no inclosos en l’annex A del Plec de Prescripcions
Tècniques, i tenint en compte les limitacions (tabac, alcohol, etc.) esmentades en el Plec de
Prescripcions Tècniques (No és objecte de valoració).
RELACIÓ de la formació i experiència que es posseeix o que es requerirà a la persona que
presti el servei.

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )
Signatura de l’empresa licitadora o de l’apoderat
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