PLEC DE CLÀUSULES ÀDMINISTRÀTIVES DEL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICÀT PER À l'ÀDJUDICÀCIO DEL CONTRÀCTE DE SERVEIS PER À
LÀ REDÀCCIO DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIO, ESTUDI DE
SEGURETÀT I SÀLUT I DIRECCIO FÀCULTÀTIVÀ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO D'UN EDIFICI ÀUXILIÀR PER UBICÀR UN CREMÀTORI I
UNÀ SÀLÀ CERIMONIES, EN LES INSTÀL·LÀCIONS DE EMSERFUMT
La EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, (en endavant,
EMSERFUMT), amb NIF: A-43.005.594, i domicili social a la Ctra. Vella de València, núm. 2, de
Tarragona (43006), forma part del sector públic, a l'ésser una societat mercantil on el capital social la
participació del Ajuntament de Tarragona és superior a l'50%.
EMSERFUMT no constitueix Administració Pública, però sí Poder Adjudicador, ens del sector públic,
per això, per a l'adjudicació del contracte que es regula a continuació, és aplicable la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes de Sector Públic ( LCSP) i es tindrà accés a tota la documentació de la
licitació a través del Perfil de contractant de la Societat, a el qual es té accés a través del següent enllaç:
http://perfilcontractant.tanatoritarragona.cat/, sent l'eina que assegura la transparència i l'accés
públic a la informació relativa a l'activitat contractual de la societat.

1.

Objecte i qualificació

És objecte d'aquest plec l'establiment de les estipulacions econòmic-administratives que han de regir
en la contractació i execució dels treballs del contracte de serveis per a la redacció del Projecte
d'Execució, Estudi de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de les obres de construcció d'un edifici
auxiliar per ubicar un crematori i una sala de cerimònies, a les instal·lacions de EMSERFUMT, d'acord
amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.
El contracte comprèn les prestacions que es detallen a continuació:
-

La redacció del projecte d'execució de les obres, incloent l'Estudi de Seguretat i Salut, i l'Estudi
de Gestió de Residus.

-

La direcció facultativa de les obres. Aquesta prestació s'executarà únicament en el cas que
s'adjudiqui l'obra. Si no s'adjudiqués no es generarà dret a cap indemnització.

Igualment formen part del contracte l'assistència tècnica i assessorament a EMSERFUMT (que inclou
assistència a reunions explicatives, realització d'informes ...); així com l'elaboració d'un informe
d'avaluació de les ofertes que es presentin a la licitació de les obres de construcció d'un edifici auxiliar
per ubicar un crematori i una sala de cerimònies, d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixin
en el respectiu plec .
Tots dos Plecs tenen caràcter contractual.
Codis CPV:
71242000-6: Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos.
71.247.000-1: Supervisió de la feina de construcció.
71.520.000-9: serveis de supervisió d'obres
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La necessitat de comptar amb un projecte per efectuar obres en el domicili social i del activitat, es va
acordar per Consell d'Administració a l'abril de 2019, amb l'aprovació del Pla Director d'Obres.
Donades les característiques del Plec i l'objecte del contracte, es nomenarà un únic adjudicatari i, per
tant, no es dividirà en lots.
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat regulat en l'article 159 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic
2.

Import del contracte

L'import del pressupost base de licitació, millorable a la baixa, per tots els conceptes ascendeix a la
quantitat de 59.531,22 €, més IVA.
En aquest pressupost s'entendran inclosos, no només els honoraris i dietes meritats per raó de la
redacció, direcció, control de qualitat i estudi de gestió de residus de construcció, assajos, proves, etc.,
sinó també les quotes corresponents als tributs de tota índole que gravin als diversos conceptes i, en
particular l'IVA, amb els recàrrecs que corresponguin de conformitat amb la normativa fiscal aplicable
a el cas.
Així mateix comprendrà l'import dels visats col·legials que sigui procedent obtenir d'acord amb la
normativa vigent, i tots els documents tècnics s'hagin d'elaborar, i en conseqüència no podran ser
repercutides com partides independents i seran sempre a càrrec del adjudicatari qualssevol altres
càrregues econòmiques que es derivin del contracte com ara les primes corresponents a les pòlisses
d'assegurança que hagin de subscriure, el cost d'avals exigits, de tal manera que EMSERFUMT en cap
cas haurà d'abonar cap quantitat superior a l'import d'adjudicació.
El preu final del contracte es considerarà tancat i no podrà ser objecte de revisió, llevat que hi hagi
noves prestacions.

3.

terminis

Termini per presentar ofertes a aquesta licitació: 25 dies naturals.
-

Un cop adjudicat el treball de redacció, el termini per a presentar el Projecte d'Execució serà de
4 mesos a comptar del endemà del de la formalització del contracte.
El termini previst per a les prestacions de la Direcció d'Obra serà fins a la recepció del obra per
EMSERFUMT.

-

4.

Forma de pagament
-

-

5%: a la signatura del contracte
15%: a la presentació del primer avanç dels treballs que inclourà:
o memòria qualitats
o Estimació del pressupost per capítols
o Plànols de planta i distribucions
30%: en el moment de la presentació del projecte
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-

25%: en el moment del aprovació inicial del projecte
25%: en el moment del aprovació definitiva del projecte

Els honoraris corresponents a la Direcció del Obra en fase d'obres, s'abonaran de la següent manera:
5.

El 80% del import previst per a la direcció d'obres es repartiria en quantitats iguals pels mesos
d'execució d'obra previstos.
El 20% restant en el moment de la recepció de les obres
Revisió de preus

No es contempla.
6.

Criteris d'adjudicació

A)

CRITERIS NO CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: fins a 45 punts.
Es valorarà la proposta del disseny que el licitador formuli fins a 45 punts, desglossat de la
següent manera:

CRITERI
proposta
tècnica

Subcriteri
Proposta de disseny

Proposta de materials

propostes
mediambientals

Qualitat del
document

B)

disseny arquitectònic

PUNTUACIÓ
10

Integració en l'entorn

3

Qualitat dels materials

7

Ús i manteniment

7

eficiència energètica

10

criteris mediambientals

6

2

Es
valorarà
la
proposta
arquitectònica tant en el seu
vessant de disseny com de
funcionalitat
Es valorarà l'encaix del nou
volum a l'edifici preexistent, així
com la seva integració en les
previsions establertes en el Pla
director d'obres 2019-2022
Es valorarà la proposta de
materials pel que fa a qualitat.
Es valoraran les condicions de
durabilitat,
facilitat
de
manteniment, recanvi i neteja
Es valoraran les mesures
proposades en base a les
previsions del Pla director
d'obres 2019-2022
Es valoraran les propostes que
garanteixin l'aplicació de criteris
mediambientals tant en el
disseny com en els materials
Es valorarà la qualitat tècnica
del document, la concreció de
les propostes i la claredat
d'interpretació del document

CRITERIS CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: fins a 55 punts.
1. Proposició econòmica:
Fins a 40 punts.
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Es valoraran les ofertes presentades, de manera que a la més baixa se li atorgarà la màxima
puntuació (40(punts). Les restants es valoraran de manera proporcional, d'acord amb la següent
formula:
(𝐵 − 𝐵𝑚)2
𝑃 = 𝑀 𝑥 √(1 −
)
𝐵𝑚2
on:
M: És la màxima puntuació.
B: Oferta a valorar
Bm: Millor oferta
Les ofertes que siguin anormalment baixes es calcularan d'acord amb la fórmula prevista en l'article
85 RLCAP es calcularà no només respecte del preu del contracte sinó de tots aquells elements
valorables que siguin quantificables econòmicament. Aquestes ofertes seran comprovades per la Mesa
de Contractació, que haurà de demanar justificació als corresponents licitadors, sobre aquelles
condicions del oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la
mateixa. La Mesa avaluarà tota la informació i documentació facilitada, i rebutjarà les ofertes incurses
en presumpció d'anormalitat si estan basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una
perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
2. Experiència del licitador
o
o

-

7.

Per haver redactat un projecte executiu de tanatori amb forn crematori ... 6 punts
Per haver exercit la direcció d'obres d'un projecte de reforma d'un tanatori amb forn
crematori mantenint l'activitat .... 6 punts
o Per haver exercit la direcció d'obra d'un projecte de tanatori amb forn crematori ... 3
punts
Les puntuacions són acumulatives.
Per ser acceptat el primer supòsit s'haurà d'acreditar documentalment l'acceptació del
projecte per la propietat mitjançant certificat, acords d'aprovació definitiva del projecte o
resolució de llicència d'obres.
garanties

L'adjudicatari constituirà una garantia definitiva del 5% del import del adjudicació, exclòs l'IVA.
El termini de constitució serà de 10 dies hàbils comptats des del següent a aquell en que rebi el
requeriment i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans que estableix l'article 108 de la Llei 9/2017
de Contractes de Sector Públic (LCSP).
La devolució de la garantia es realitzarà d'acord amb l'article 111 de la LCSP.

8.

Dret aplicable i jurisdicció

La preparació i adjudicació de la present licitació es regiran pel que estableix el present Plec de
Condicions Administratives i per la Llei de Contractes de sector públic. Supletòriament, per la resta de
normes de dret administratiu. I si no, per les normes de dret privat.
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El contracte definit té la qualificació de contracte privat, per això, pel que fa als efectes, compliment i
extinció del contracte, es regirà pel present Plec de Condicions Administratives i el de Tècniques i pel
Dret privat. En cas de dubte, prevaldrà el contingut de les condicions administratives sobre el de les
prescripcions tècniques.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a EMSERFUMT, en el que excedeixi del
import de la garantia.
Segons l'article 21 i concordants de la LCSP, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
Les empreses estrangeres han de presentar declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre .

9.

Òrgan de contractació

L'òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l'expedient és el Consell
d'Administració o òrgan o persona en qui aquest delegui expressament.

10.

Publicitat de la convocatòria de la licitació

L'anunci de licitació del contracte es publicarà al Perfil de Contractant de EMSERFUMT. En cas de
produir qualssevol despeses de publicitat de la present licitació, seran de compte del adjudicatari.

11.

Procediment d'adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual es podran
presentar els licitadors que constin inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del Sector Públic, o en el registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya

12.

Aptitud per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol
individual o en unió temporal d'empreses, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en
alguna prohibició de contractar -en virtut del article 71 LCSP-, acreditin la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica o professional, i que constin inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector Públic, o en el registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals
estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles
fundacionals, els siguin propis.
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El licitador haurà d'acreditar -quan l'òrgan de contractació ho requereixi, en qualsevol moment
anterior a l'adjudicació-, que disposa del aptitud necessària per poder contractar amb aquesta
Societat, mitjançant la presentació de la documentació que es detalla en els següents termes, que s'ha
d'adjuntar en cada cas, aportant original o còpia compulsada davant notari o a la mateixa seu de
EMSERFUMT:
a)

Capacitat d'obrar si l'empresa fos persona jurídica, S'acreditarà mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en què constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, així com el Codi d'Identificació
Fiscal (CIF), tot això en original o còpia que tingui el caràcter d'autèntica conforme a la legislació
vigent, o fotocòpia compulsada pel responsable de EMSERFUMT. Aquests documents hauran de
recollir l'exacte règim jurídic de licitador en el moment de la presentació de la proposició.

b)

Capacitat d'obrar si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si és el cas, el
substitueixi reglamentàriament, en còpia que tingui el caràcter d'autèntica conforme a la
legislació vigent, o fotocòpia compulsada pel responsable de EMSERFUMT.

c)

Capacitat d'obrar si són Unions temporals d'empresaris.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i
hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l'extinció d'aquest, sense
perjudici del existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments de quantia significativa.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal
hauran d'indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cada un,
així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte.

d)

La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols, Que siguin nacionals d'Estats membres de
la Unió Europea o d'Estats signataris de l’Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'acreditarà per
la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació del Estat on estiguin
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o del Oficina Consular en
l'àmbit territorial on es trobi el domicili del empresa.

e)

Capacitat d'obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió
Europea o no signataris del Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de justificar
mitjançant informe que l'Estat de procedència del empresa estrangera admet al seu torn la
participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic, assimilables
als enumerats a l'article 3 de la LCSP.

f)

Capacitat d'obrar de les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de
forma oficial a l'idioma català o castellà.
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g)

Acreditació de la no concurrència d'una prohibició de contractar. Els empresaris podran
acreditar no estar sotmesos a prohibicions per contractar, mitjançant una declaració
responsable.

13.

Solvència

Solvència econòmica-financera: justificant de la disponibilitat d'una pòlissa en vigor d'assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals per import mínim de150.000 €.
Solvència tècnica: per a poder ser admès a la present licitació haurà d'acreditar-una de les dues
següents condicions:
-

-

Haver redactat en els últims 10 anys un projecte i haver exercit la direcció d'obres d'un edifici
de caràcter públic (ús públic) que reuneixi les següents característiques:
o PEM mínim: 500.000 €
o Superfície construïda mínima: 500 m2
Haver redactat en els darrers 5 anys un projecte i haver exercit la direcció d'obres d'un edifici
de caràcter públic o privat que reuneixi les següents característiques:
o PEM mínim: 300.000 €
o Superfície construïda mínima: 300 m2

El licitador haurà adscriure a el contracte un equip tècnic compost, al menys, pels següents:
•

Un / a tècnic / a que figuri com a Director / a del Obra, amb titulació d'Arquitecte / a Superior;
Enginyer / a Superior de Camins, Canals i Ports; o enginyer industrial, que haurà d'acreditar com
a mínim haver redactat, o en realització, en els últims tres anys, un projecte constructiu de
quantia superior a 500.000 € (sense IVA) d'honoraris; o alternativament a l'anterior, tenir o
haver tingut en els últims tres anys una Direcció d'Obra contractada el pressupost d'execució
material superi els 300.000 €.

•

Un / a tècnic / a que figuri com a Director / a del Execució Material, amb titulació d'Arquitecte
Tècnic, aparellador o una altra titulació habilitant que haurà d'acreditar haver estat, o estar sent,
en els últims tres anys, director d'execució material en a l' almenys una obra de construcció de
quantia superior a 500.000 € d'execució material.

UTE: En el cas que diversos empresaris o professionals acudeixin a la licitació constituint una Unió
Temporal d'Empreses, entre tots ells hauran d'acreditar que compleixen les condicions mínimes
anteriors de la solvència tècnica-professional de manera que entre tots formin l'equip mínim requerit,
sense perjudici que puguin formar part del Equip altres persones. Pel que fa a la solvència econòmicafinancera, n'hi ha prou que algun dels integrants del Equip ho acrediti.

14.

Inscripció en registres

La inscripció en qualsevol dels registres assenyalats en els articles 96 i 97 de la LCSP, acreditarà enfront
de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del que en ell reflectit i excepte prova en
contra, les condicions d'aptitud del empresari en Pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, així com la concurrència o no concurrència de
les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. Aquesta inscripció es justificarà
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mitjançant l'aportació per l'interessat de certificat expedit per l'òrgan encarregat del Registre, que
podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. En compliment del article 140 del
LCSP, la manifestació per part de licitador de la seva inscripció en el mateix, s'ha d'acompanyar d'una
declaració responsable de licitador en què manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variació. Aquesta manifestació s'ha de reiterar, en cas de
resultar adjudicatari, en el document en què es formalitzi el contracte, sense perjudici que l'òrgan de
contractació pugui, si ho estima convenient, consultar al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades.

15.

Documents a presentar pels licitadors. Forma i contingut de les proposicions

Atenent a l'Informe aprovat pel Consell d'Administració, especificant les raons per les quals s'ha
considerat necessari utilitzar mitjans diferents dels electrònics per al procediment d'adjudicació, les
ofertes es presentaran en sobres tancats, preferentment a la seu de EMSERFUMT, Ctra. Vella de
València, núm. 2, de Tarragona (43006), en horari d'atenció a el públic, dins del termini de 25 dies
comptats a partir del endemà del de publicació del anunci de licitació en el Perfil de contractant o per
correu certificat dirigit a l'Òrgan de contractació o la persona / òrgan en qui delegui el Consell
d'Administració.
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats diferenciats.
La denominació dels sobres serà la següent:
Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats identificats en la seva coberta exterior com
"PROPOSICIÓ PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I
DIRECCIÓ FACULTATIVA EN FASE D'OBRES, DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AUXILIAR PER
UBICAR UN CREMATORI I UNA SALA CERMÒNIES A LES INSTAL·LACIONS DE EMSERFUMT "
-

-

SOBRE "A". Declaració responsable, segons model que consta en l'annex I; i memòria de criteris
valorables mitjançant judicis de valor. Es presentarà una memòria en què s'especifiquen els
criteris a valorar, tenint en compte el que preveu el Pla Director d'Obres que s'adjunta a el plec,
i més en concret, la fase II definida en el mateix. La memòria es presentarà en suport paper,
format DinA4, i en suport electrònic
SOBRE "B". CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES MATEMÀTIQUES.
Segons model que consta en annex II

Les proposicions hauran d'anar signats pel licitador i amb indicació del correu electrònic habilitat, a
efectes de notificacions i comunicacions corresponents a tot el procediment de contractació.
Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als presents Plecs i la seva presentació suposa
l'acceptació incondicionada per l'empresari, del contingut de la totalitat de les seves clàusules o
condicions, sense excepció o reserva.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició individual o mitjançant Unió Temporal
d'Empreses. La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites
per ell.

16.

Procediment d'adjudicació
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El contracte s'adjudicarà d'acord amb el procediment obert simplificat, amb diversos criteris
d'adjudicació.

17.

La Mesa de Contractació

Conformen la Mesa de Contractació amb facultat de delegació de les seves funcions:
▪
▪
▪

Ramón Llaona Mendoza, que actuarà com a President de la Mesa.
D. Àngel Sánchez Jiménez (assessorament tècnic a l'òrgan de contractació).
D. Joan Anton Font Monclús, vocal (assessorament jurídic), que també actuarà com a secretari
de la Mesa.

Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a la qualificació
del sobre "A" presentat pels licitadors. Si observés defectes materials en la documentació presentada,
ho notificarà per fax, telegrama o correu electrònic al licitador corresponent, deixant constància
d'aquesta notificació en l'expedient, i concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè els
esmeni.
Ara bé, si la documentació d'un licitador contingués defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, no serà admès a la licitació.
En relació a la memòria a presentar, es remetrà a la persona responsable encarregada de la seva
valoració, qui elaborarà l'informe de valoració corresponent a les diferents ofertes. Per a la valoració
de les proposicions la Mesa podrà sol·licitar tots els informes tècnics que consideri oportuns.
La Taula de Contractació aixecarà acta en la qual es reculli el nombre de proposicions rebudes, el nom
dels licitadors, el resultat de la qualificació de la documentació general presentada en els sobres A,
amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de la seva exclusió.
Els licitadors que no consten inscrits en algun dels registres descrits en la clàusula 14, quedaran
exclosos del procés d'adjudicació. En el cas que existissin dubtes sobre la capacitat i / o solvència
d'algun dels licitadors, s'ha de posar en coneixement de la Secretaria de la Taula de Contractació
perquè es procedeixi a requerir a aquests licitadors que presentin la documentació pertinent a
l'objecte de comprovar si compleixen aquests requisits de capacitat i / o solvència. D'aquests
requeriments es donarà compte a la Mesa de Contractació en la primera sessió que celebri, declarant
excloses aquelles proposicions que no compleixin els requisits establerts en els plecs.
L'obertura del sobre "B" es durà a terme en el lloc, dia i hora assenyalat en la convocatòria, tenint el
caràcter d'acte públic. En aquest acte, el president explicarà del resultat del avaluació relativa a les
proposicions contingudes en el sobre “A”, I posteriorment, donarà lectura íntegra al contingut de les
proposicions econòmiques formulades pels licitadors, declarant vàlides i admeses, les que compleixin
amb els requisits previstos en els Plecs
Després de dit acte públic, en la mateixa sessió, la taula procedirà a:
1r.- Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar i
classificar les ofertes.
2n.- Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.
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3r.- Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta
la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau la classificació corresponent i no està sotmesa
a cap prohibició per contractar.
4t.- Requerir l'empresa la justificació de la contractació d’una assegurança de responsabilitat

civil per un import mínim de 150.000 €, que haurà de romandre en vigor fins a la finalització
del contracte.
5è.- Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica
perquè constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís a què es refereix l'article
75.2 i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que es s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2; i tot això en el
termini de 7 dies hàbils a comptar del enviament de la comunicació. En aquest termini també haurà
d'acreditar els criteris d'adjudicació al·legats en l'oferta referents a:
o
o
o

Haver redactat un projecte executiu de tanatori amb forn crematori
Haver exercit la direcció d'obres d'un projecte de reforma d'un tanatori amb forn
crematori mantenint l'activitat
Haver exercit la direcció d'obra d'un projecte de tanatori amb forn crematori

Per ser acceptat el primer supòsit s'haurà d'acreditar documentalment l'acceptació del projecte per la
propietat mitjançant certificat, acords d'aprovació definitiva del projecte o resolució de llicència
d'obres.
En el supòsit que l'oferta es consideri anormalment baixa, realitzades les operacions recollides en els
punts 1r i 2n, se seguirà el procediment previst a l'article 149 LCSP.
La Taula de Contractació, elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que
estimi adequada acompanyada de les actes de les seves reunions i de la documentació generada en
les seves actuacions i, si s'escau, dels informes emesos. Aquesta proposta no crea cap dret mentre
l'òrgan de contractació no dicti la resolució d'adjudicació.
En tot cas l'Òrgan de Contractació es reserva la facultat de verificar el contingut del oferta, prèviament
a l'adjudicació del contracte.

18.

Garantia definitiva

La garantia no serà cancel·lada fins que s'hagi complert satisfactòriament el contracte. Aquesta
garantia respondrà per les possibles penalitats aplicables el contractista, per als casos d'incompliment
o de compliment defectuós de la prestació que afectin a característiques de la mateixa o per falta de
la diligència deguda.

19.

Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels 5
dies següents a la seva recepció.
En cap cas podrà declarar-se deserta la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d'acord amb els criteris d'aquest Plec.
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L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats via correu electrònic i, simultàniament,
es publicarà en el Perfil de contractant, en el termini màxim de 15 dies.
En el supòsit de resolució del contracte a l'adjudicatari, qualsevol que sigui la causa, EMSERFUMT es
reserva la facultat d'adjudicar el contracte al licitador següent per ordre de qualificació de les ofertes.
L'adjudicatari es reunirà amb el Sr. Àngel Sánchez Jiménez, per detallar el contingut i el programa de
necessitats.

20.

Formalització del contracte

La formalització del contracte en document escrit s'efectuarà un cop transcorreguts quinze dies, des
que es remeti la notificació electrònica del adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista podrà sol·licitar que el
contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d'Empreses, l'escriptura de constitució s'haurà
d'aportar abans de la formalització del contracte.
El corresponent contracte es publicarà en el perfil de contractant en un termini no superior a quinze
dies a comptar de la data de la mateixa.
Revesteixen caràcter contractual i formaran part del contracte de serveis els següents documents:
▪
▪
▪

El plec de clàusules administratives particulars.
El plec de prescripcions tècniques.
L'oferta presentada per l'adjudicatari.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos a aquest, o
de les instruccions, plecs o normes de tota índole dictats per EMSERFUMT, que puguin tenir aplicació
en l'execució del pactat, no eximirà a l'empresari del obligació del seu compliment.
En el contracte s'inclourà la següent clàusula: els treballs de la Direcció d'Obra s'iniciaran, un cop
adjudicades les obres de construcció, amb l'Acta de replantejament, sempre que prèviament
l'adjudicatari hagi aportat disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil per import de a el menys
150.000 € €.

21.

Condicions

Les condicions establertes en aquest Plec, s'entén que són característiques mínimes, i els participants
en la licitació, proposar millores o altres complements.
La presentació d'una oferta implica explícitament l'acceptació de totes i cadascuna de les condicions
que s'estableixen en aquest Plec.

22.

Designació del responsable del contracte

pàgina 11 de 23

El Consell d'Administració ha designat a D. Àngel Sánchez Jiménez com a responsable del contracte,
autoritzant, al seu torn, a delegar les seves funcions.

23.

Condicions d'execució del contracte

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableix aquest Plec de condicions i d'acord amb el
pactat en el contracte de formalització del present servei.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de EMSERFUMT.
El contracte es realitza a risc i ventura del adjudicatari i s'executarà amb estricta subjecció a la seva
proposta, les clàusules contingudes en el present Plec i a les prescripcions tècniques que serveixen de
base al contracte, sota la direcció, inspecció i control de EMSERFUMT, qui exercirà aquestes facultats
tant per escrit com verbalment.
L'adjudicatari haurà de nomenar un responsable com a persona de contacte per a tot el concernent a
la prestació de servei i d'incidències. Durant l'execució dels serveis objecte del contracte, el
responsable de mantenir les reunions necessàries amb EMSERFUMT per garantir el correcte
desenvolupament de la mateixa.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
Condicions especials d'execució:
Medi ambient: Amb fonament en l'article 202 de la LCSP i en consideració a tipus mediambiental, els
Projectes que s'aportin en suport paper, ho seran en paper reciclat.
Condicions per a la igualtat de dones i homes: El contractista garantirà que en l'execució del contracte
la documentació, publicitat, imatge o materials es realitzi un ús no sexista del llenguatge, i s'eviti
qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i es fomenti una imatge amb valors
d'igualtat, presència equilibrada , diversitat, corresponsabilitat, i pluralitat de rols i identitats de
gènere.
El contractista haurà de complir els principis i obligacions establerts a la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i home de la Comunitat Autònoma de Catalunya i a la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
L'empresa contractista amb més de 250 treballadors, haurà de justificar que disposa d'un Pla per a la
Igualtat de dones i homes amb el contingut previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva d'homes i dones.
En l'execució del contracte, l'empresa contractista o subcontractista ha de garantir la igualtat entre
dones i homes en el tracte, en l'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció, permanència,
formació, extinció, retribucions, qualitat i estabilitat laboral, durada i ordenació de la jornada laboral.
Condicions per al foment del ocupació de col·lectius especialment afectats per la desocupació: En les
noves contractacions de personal necessari per a l'execució del contracte, les empreses contractistes
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donaran preferència a les persones que es trobin en situació legal d'atur conforme amb el que preveu
l'article 208 de Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social; de manera que, excepte justificació de la seva impossibilitat atenent les
característiques del concret treball a desenvolupar, han de garantir que a l'almenys un 15% de les
noves contractacions que es realitzin es refereixin a persones d'aquests col·lectius.
El contractista haurà d'acreditar les noves contractacions de personal realitzades en el marc del
execució del contracte, així com les que es refereixin a persones pertanyents a col·lectius especialment
afectats per la desocupació, facilitant la documentació necessària per a això: nom, cognoms, DNI i el
document acreditatiu conforme està donat d'alta i afiliat a la Seguretat Social.
Aquesta obligació de contractació podrà eximir per al cas que l'adjudicació del contracte comporti la
subrogació de personal i que el nou contracte no suposi la necessitat de noves contractacions.
La manca d'aportació de la documentació exigida, així com l'incompliment del obligació de
contractació de persones que es trobin en situació legal de desocupació que preveu la clàusula es
considerarà un incompliment contractual que donarà lloc a la imposició d'una penalitat de fins al 10 %
del pressupost del contracte.
Condició especial d'execució del contracte de caràcter ètic: El contractista s'obliga a actuar, en l'àmbit
del contracte objecte d'aquesta licitació, pels principis de bona fe contractual i subjecció a dret, de
manera que mai participarà ni col·laborarà en la comissió de cap conducta que pugui estar tipificada
penalment en l'ordenament jurídic espanyol.
Condició especial de persones amb discapacitat: Les empreses que empren un nombre de
treballadors fixos que excedeixi de 50 estan obligades a complir el que estableix el Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, així com el RD 1451/1983, de 11 de maig, que
regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment del ocupació dels treballadors minusvàlids, i la resta
de normativa complementària.

24.

Drets i obligacions del adjudicatari

L'adjudicatari tindrà dret a sol·licitar pròrrogues i la revisió o modificació del contracte, segons la
normativa legal.
Obligacions del adjudicatari o Contractista:
▪
▪
▪
▪
▪

El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per a això.
L'empresa haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim
de 150.000 €, que haurà de romandre en vigor fins a la finalització del contracte.
El contractista està obligat a l'acompliment dels requisits legalment previstos, per als supòsits
de subcontractació.
Despeses exigibles el contractista: qualssevol que resultin d'aplicació, segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
Fer front a les sancions per incompliment imposades per EMSERFUMT.
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▪
▪

▪

Nomenar un responsable del contracte que mantindrà el contacte amb qui designi EMSERFUMT
a aquests efectes.
L'adjudicatari s'obliga al compliment de les lleis protectores de l’ocupació, relatives a seguretat
i higiene, fins i tot les de Previsió i Seguretat Social, en tots els seus aspectes i regulacions,
quedant exempt EMSERFUMT de qualsevol responsabilitat per incompliment de les disposicions
i altres de caràcter laboral , que es produeixin per l'adjudicatari.
L'empresa contractista respondrà objectivament i, en conseqüència, haurà d'indemnitzar tots
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència del contracte adjudicat. Ha de
subscriure, al seu càrrec, les pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil segons el que
estableix aquest plec.

Obligacions d'execució del Contractista. L'adjudicatari haurà de lliurar, a més del Projecte Base i
d'Execució, segons les directrius marcades pel Col·legi Oficial d'Arquitectes, la documentació
necessària per a la licitació de les obres corresponents i la documentació següent:
a. Plànols d'estat actual i reformat a escala.
b. Memòria descriptiva amb compliment de normativa i càlculs necessaris. Ha de
descriure l'objecte de les obres i descriure els antecedents, així com les necessitats a
satisfer i la justificació de la solució adoptada. D'acord amb l'art. 26 ROAS, ha de
considerar els factors socioeconòmics, tècnics, administratius i estètics, que defineixin
les obres projectades i les seves característiques.
c. Memòria de materials i sistemes constructius a emprar, incloent els càlculs que siguin
necessaris.
d. Mesuraments i pressupost d'execució material per partides i capítols.
e. Mesures totals per partides, sense preus, preparades per a sol·licitud d'ofertes,
incloent resum per capítols, total execució material i total de contracta.
f. Estudi de gestió de residus de la construcció.
g. Estudi de seguretat i salut i, si s'escau, mesures de planificació i control per prevenir
possibles infestacions segons l'àrea d'afectació de les reformes de la segona fase al
tanatori.
h. Tota la documentació relativa a fonamentació, estructura, instal·lacions, etc., amb tots
els plànols de detall i càlculs necessaris per a la seva execució. Es consideraran per tant
inclosos en l'oferta tots els treballs de consultoria necessaris per a la preparació del
projecte i direcció del obra de totes les instal·lacions.
i. Plec de prescripcions tècniques particulars:
▪ Descripció de les obres.
▪ Regulació del execució de les obres.
▪ Forma en què s'executarà.
▪ Obligacions d'ordre tècnic que corresponguin a contractista.
▪ Mesura d'unitats executades
▪ Control de qualitat.
▪ Característiques dels materials (29 ROAS)
▪ Formes de mesurament i valoració d'unitats d'obra i formes d'abonament de
les partides alçades. (29 ROAS)
▪ Termini de garantia (29 ROAS)
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j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

▪ Condicions i proves a realitzar per a la recepció de les obres (29 ROAS)
pressupost:
▪ Preus unitaris, preus descompostos i estat d'amidaments.
▪ Pressupost d'execució material: Suma dels productes del nombre de cada
unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades.
▪ Pressupost d'execució per contracta: El d'execució material incrementat amb:
• Despeses generals: del 13%.
• Benefici industrial: 6%
• IVA
Programa de desenvolupament (Programa de treball 32 ROAS): Previsions de terminis
d'execució del obra amb els corresponents imports.
Referències de tot tipus en què es fonamentarà el replanteig de les obres.
Proposta de classificació.
Documents necessaris per aconseguir autoritzacions (incloent llicència ambiental) o
concessions.
Documentació ambiental necessària.
Estudi sobre compliment de la normativa d'accessibilitat i supressió barreres
arquitectòniques.
Estudi geotècnic.
El projecte s'ha d'acompanyar el valor actual net de les inversions, costos (incloent els
de manteniment, subministrament de serveis) i ingressos a obtenir per l'administració
que exploti l'obra (233.6 LCSP)

Obligacions el Contractista en la gestió i tramitació del Obra derivada d'aquest Projecte:
a) L'Adjudicatari queda responsabilitzat, juntament amb EMSERFUMT, de la tramitació del
procés d'aprovació del projecte, i, si fos el cas aportar la documentació, corregir els errors i /
o presentar totes les justificacions li siguin requerides pels serveis tècnics i administratius del
Ajuntament.
b) L'adjudicatari haurà de prestar assistència tècnica per a assessorar en la redacció del Plec de
Condicions del concurs per a la contractació de la segona fase de les obres, corresponent a
aquest Projecte.
c) L'adjudicatari o contractista haurà de prestar assessorament sobre l'oferta tècnica en
l'adjudicació del obra.
d) El Contractista haurà d'elaborar el Pla de control de qualitat del obra derivada d'aquest
Projecte.
e) Respecte de la direcció d'obra de la segona fase, derivada d'aquest Projecte, amb l'adjudicació
d'aquest contracte, el Contractista haurà de prestar assistència tècnica per a:
a. Programació tècnica i econòmica, en coordinació amb la Direcció de EMSERFUMT, els
responsables de la coordinació tècnica de EMSERFUMT i l'empresa constructora
adjudicatària. Calendari de treballs.
b. Acta de Replanteig i emplenament del Llibre d'Ordres.
c. Informe de les visites realitzades, indicant l'estat del obra, el compliment del contracte
per l'empresa constructora i els possibles imprevistos.
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d. Seguiment econòmic i aprovació tècnica de les Certificacions d'Obra i dels Preus
Contradictoris que puguin sorgir, comunicant les variacions sobre l'import previst.
e. Estudi i desenvolupament de possibles modificacions, a proposta de EMSERFUMT.
f. Control de terminis d'execució establerts en el pla d'obra, indicant les causes per les
quals puguin ser imputables els possibles retards.
g. Control de costos
h. Liquidació d'obra, informant sobre l'estudi entre import adjudicat i final per partides
que presentarà la contracta.
i. Recepció provisional. Llistat de repassos i treballs pendents.
j. Recepció Definitiva.
a. Exigència a l'empresa adjudicatària de les obres, de la presentació de plànols "as built"
un cop finalitzada l'obra, així com tota aquella documentació necessària per al
coneixement del funcionament dels equips instal·lats.

25.

Penalitats a el contractista per incompliment

a)

Incompliment dels terminis d'execució del contracte.
Si el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment dels terminis d'execució del contracte, EMSERFUMT podrà optar per la imposició
d'una sanció d'acord amb el que estipula la LCSP, retenint i fent seva la garantia prestada, i si
aquestes es produeixen en forma continuada, per la resolució del contracte, amb pèrdua de la
garantia.
Incompliment del execució parcial de les prestacions.
Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incomplert l'execució de les
prestacions definides en el contracte, EMSERFUMT podrà optar, indistintament, per resoldre'l o
per la imposició d'una sanció d'acord amb el que estipula la LCSP, retenint i fent seva la garantia
prestada.
Compliment defectuós.
En cas de compliment defectuós de la prestació, EMSERFUMT podrà imposar una penalitat
d'acord amb els termes de la LCSP, retenint i fent seva la garantia prestada.
Incompliment de compromisos de solvència.
En cas d'incompliment del obligació d'adscriure els mitjans materials o personals assenyalats pel
contractista en la seva oferta, o aquells que figuren descrits en els plecs de condicions,
EMSERFUMT podrà imposar una sanció d'acord amb el que estableix la LCSP, retenint i fent seva
la garantia prestada.
Esmena d'errors i correcció de deficiències: S’actuarà d'acord amb el que preveu l'art. 314 LCSP:

b)

c)

d)

e)

o

Esmena d'errors (errors materials, defectes, insuficiències, ...): en el termini màxim de
2 mesos. En un altre cas:
▪ es pot resoldre el contracte, amb incautació de garantia, i indemnització del
contractista equivalent a l'25% del preu del contracte.
▪ o concedir un nou termini d'un mes improrrogable a el contractista, i a més,
una penalitat del 25% el preu del contracte. Si es produeix un nou
incompliment, resolució, amb indemnització d'un import igual al preu del
contracte, i pèrdua de la garantia.
Si el contractista renúncia abans de la concessió del últim termini, indemnització del
50% del preu del contracte i pèrdua de garantia.
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26.

Modificació del contracte

De conformitat amb el que disposa la LCSP, una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de
contractació només podrà introduir modificacions per raons d'interès públic, en els casos i en la forma
que preveu l'esmentada Llei i d'acord amb el procediment regulat en la mateixa.

27.

Previsió de cessió del contracte

Els drets i obligacions derivades del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer, sempre
que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant del adjudicació
del contracte i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. El
cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien a cedent. Per a aquesta
cessió s'han de complir els requisits següents:
▪
▪
▪
▪

L'Òrgan de contractació haurà d'autoritzar, de forma prèvia i expressa, la cessió.
El cedent haurà d'haver executat, al menys, un 20% del import del contracte.
El cessionari haurà de tenir capacitat per contractar i la solvència que sigui exigible en funció de
la deixés de execució del contracte.
La cessió entre l'adjudicatari i el cessionari haurà de formalitzar-se en escriptura pública.

28.

Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Conclosa la vigència del contracte i complertes satisfactòriament pel contractista les obligacions
derivades del mateix, o declarat resolt el contracte sense culpa del contractista, es dictarà acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.

29.

Clàusula de reserva i sigil

Les proposicions dels interessats seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter
fins al moment d'obertura de les proposicions. L'Òrgan de contractació i el personal dependent de la
mateixa han de vetllar perquè en totes les comunicacions, intercanvis d'informació i operacions
d'emmagatzematge i custòdia d'informació, es preservin la integritat de les dades i la confidencialitat
de les ofertes.
Confidencialitat: L'Òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris,
que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta.
El deure de confidencialitat del Òrgan de contractació no es pot estendre a tot el contingut del oferta
del adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si escau, generi directament o
indirectament l'Òrgan de contractació en el curs de procediment de licitació. Únicament es pot
estendre a documents que tinguin una difusió restringida.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés
amb ocasió del execució del contracte, a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en
el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
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Aquest deure es mantindrà durant el termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta informació,
llevat que en el contracte s'estableixi un termini major que, en tot cas, serà definit i limitat en el temps.
30.

Protecció de dades

EMSERFUMT i els participants en la present licitació, tractaran les dades de les persones que
intervenen en el procés d'adjudicació i posterior contractació amb aquesta única finalitat. Aquest
tractament és imprescindible per a la gestió del procediment d'adjudicació. Les dades seran
conservades mentre es mantingui la relació jurídica i durant els terminis previstos a la normativa
vigent.
Les persones afectades les dades s'haguessin cedit, podran exercir el seu dret d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i, en cas que el tractament s'efectuï per mitjans
automatitzats i sempre que sigui tècnicament possible, el dret de portabilitat de les seves dades,
dirigint-se a qualsevol de les societats en els seus respectius domicilis socials, indicant com a referència
"Protecció de dades" i acompanyant còpia del seu DNI, acreditant degudament la seva identitat.
Els afectats per aquests drets tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (AEPD), si consideren infringits els seus drets.
31.

Extinció del contracte

El contracte s'extingeix per incompliment o resolució.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la LCSP, les següents:
▪
▪
▪
▪
▪

No tenir vigents les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil.
Inobservança del adjudicatari de les seves obligacions d'índole social, laboral o tributària.
Incompliments reiterats de la normativa d'aplicació.
L'extinció de la personalitat jurídica del contractista serà causa de resolució, amb incautació i
execució de la fiança constituïda per aquell a favor d'EMSERFUMT.
La fallida del contractista determinarà l'extinció del contracte i l'execució de la fiança a favor de
EMSERFUMT.

Si el contractista opta per la renúncia, aquesta haurà de ser pura i simple i feta per escrit. Si la renúncia
es fes a favor de persona determinada, tal acte s'interpretarà com de cessió del contracte, atenent
llavors al legalment establert per a aquest supòsit.
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ANNEX I.

Declaració responsable + Acreditació Solvència
MODEL

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER
CONTRACTAR I ESTAR A L'CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
En / Na ............................................... .... amb DNI núm. .................................. en nom propi,
o en representació del empresa ...... .................................................. ............. amb domicili
social a .. (POBLACIÓ) .............. carrer ............. ..............., CP ............, Codi / número
d'identificació fiscal ............ .. ..............., adreça electrònica ..........................., i telèfon / mòbil
............................
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que la persona física o jurídica que presenta aquesta oferta compleix les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic.
2.- Que els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no formen part cap de les
persones a què fa referència la Llei 13/2005, de 27 desembre, de règim d'incompatibilitat dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.
3.- Que ni la persona física que efectua l'oferta ni la persona jurídica que represento, ni cap
dels membres dels seus òrgans de govern i administració, estan sotmesos a cap de les causes
de prohibició de contractar, que regula l'article 71.3 de la Llei de contractes de sector públic.
4.- Que la persona física que efectua l'oferta en nom propi o la persona jurídica que represento
està facultada per contractar amb EMSERFUMT, ja que disposa de les condicions d'aptitud i
capacitat per contractar amb el Sector Públic previstes a la Llei de contractes del sector públic,
així com els requisits de solvència tècnica o professional i econòmica exigits en el plec i es
troba inscrita en el RELI amb número _______ ROLECE amb numero ___.
5.- Que es compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que
fa a l'obertura, instal·lació i funcionament legal del empresa.
6.- Que la persona física que presenta l'oferta en nom propi o la persona jurídica que
represento, es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i socials, amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
7.- Que la persona física o jurídica que represento □ té □ no té la consideració de PIME1.
8.- Així mateix, respecte a l'obtenció directa, per part de EMSERFUMT, de la informació sobre
el compliment de les obligacions del empresa a la qual represento amb l'Administració
Tributària i la Seguretat Social:
- NO autoritzo EMSERFUMT que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i
l'Agència Tributària.
SI autoritzo EMSERFUMT que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i
l'Agència Tributària
9.- Que les persones i adreces electròniques autoritzades a rebre les notificacions són les
següents (amb un màxim de dos):

1S'haurà d'indicar si el licitador té la condició de PIME. Amb aquesta finalitat, la DGIPYMEhttp://www.ipyme.org/esES/DatosPublicaciones/Paginas/DefinicionPYME.aspx ha desenvolupat una eina que permet a les empreses
determinar si són o no PIME, d'acord amb la definició del annex I del Reglament (UE) Núm.651 / 2014 de la
Comissió, de data 17 de juny de 2014.
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Nom i cognoms

NIF

Adreça de correu on rebre els avisos de les telèfon mòbil
notificacions telemàtiques

Addicionalment,
- NO autoritzo
- SI autoritzo
a EMSERFUMT a que ens enviï comunicacions relatives a activitats o novetats relatives a la
contractació pública que realitzi, o que realitzin organismes i empreses dependents
I perquè tingui efectes en l'expedient de Contractació del Excm. Ajuntament de Tarragona,
signo la present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d'aquesta empresa.
a ..........................
(Segell)
Signat ................................................. ...........

Variacions a el model de declaració responsable
▪

En cas d'UTE, es presentaran tantes declaracions responsables com empreses formin part de la
UTE

▪

En cas d'EMPRESES ESTRANGERES.

Hauran d'afegir el següent punt a el model de declaració responsable:
«5.
Que em sotmeto expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, en tots els
problemes d'interpretació, modificació, resolució i extinció del contracte. "
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ANNEX II.

oferta econòmica

En/Na . ____________________________________, proveït / a del DNI: ________, actuant _______
(en nom propi / en representació del empresa) __________________, amb NIF: _______________,
domicili a ___________ carrer _________________________________, i bústia electrònica on
realitzar les comunicacions i notificacions del present procediment de licitació és __________ @
________, assabentat / a del expedient de contractació promogut per EMSERFUMT per a la
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AUXILIAR PER UBICAR UN
CREMATORI I UNA SALA CERIMÒNIES, EN LES INSTAL·LACIONS DE EMSERFUMT
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1.

Que estic assabentat del anunci de licitació publicat per EMSERFUMT pel qual es convoca
procediment per a l'adjudicació del contracte de la redacció del projecte bàsic i d'execució,
estudi de seguretat i salut i direcció facultativa de les obres de construcció d'un edifici auxiliar
per ubicar un crematori i una sala cerimònies, en les instal·lacions de EMSERFUMT

2.

Que he examinat i conec el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques, i la resta de legislació i documentació que han de regir la licitació, que expressament
assumeixo i acato en la seva totalitat.

3.

Que l'empresa a la qual represento compleix amb tots els requisits i obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament.

4.

Que, en relació amb la prestació de la present oferta, em comprometo a la seva realització pel
preu de ___________ (en lletres i números) euros, més _________ (en lletres i números) euros
corresponents a l'IVA, en el preu s'han d'entendre inclosos tots els conceptes, incloent les
despeses, taxes i arbitris de qualsevol esfera fiscal i el benefici industrial de contractista.

5.

Que compleixo amb els següents criteris d'experiència (identificar els que es compleixen):
o
o
o

Haver redactat un projecte executiu de tanatori amb forn crematori
Haver exercit la direcció d'obres d'un projecte de reforma d'un tanatori amb forn
crematori mantenint l'activitat
Haver exercit la direcció d'obra d'un projecte de tanatori amb forn crematori

A _________, a _____ de ___________ de 2019.

Signat .:

Signat .:

Segell del empresa:

Segell del empresa:
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ANNEX III. Model d'Aval (Garantia definitiva del adjudicatari)
L'entitat (raó social del entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)
________________________________________________________ NIF: ____________________
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a __________________________ al carrer /
plaça / av. ______________________________ CP _______ i en el seu nom (nom i cognoms dels
apoderats) _______________________________ amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte,
segons resulta de la verificació de la representació efectuada al dors d'aquest document.
AVALA
A: ____________________________________________________________ (nom i cognoms o raó
social del avalat) NIF: ___________________________, en virtut del que disposa la LCSP i al Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el RGLCAP, per respondre de les obligacions
següents: (detallar l'objecte del contracte i obligació assumida pel garantit)
__________________________________________________________________________________
_____________________________ davant [...] per import de: _________________________ € (lletra
i núm.).
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l'article 56.2
del RGLCAP. Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa a
el benefici d'excursió i amb compromís de pagament a el primer requeriment de [...], amb subjecció
als termes previstos en l'LCSP, i les seves normes de desenvolupament.
El present aval estarà en vigor fins que [...] o qui en nom seu sigui habilitat legalment per a això,
autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix l'LCSP i legislació
complementària.

(Lloc i data)
(Raó social del entitat)
(Signatura dels apoderats)
Validació de Poders realitzat amb data ______ de _________ de 20__
NOTA: Per al cas de garanties definitives i sempre que l'entitat a la qual s'avala sigui una unió
d'empresaris, no s'admetran garanties que únicament garanteixin només a una de les empreses que
les constitueixi, sinó que la mateixa ha de garantir a la resta de les empreses que formen la unió
temporal, recollint expressament que la responsabilitat és conjunta i solidària respecte de les altres
integrants de la UTE.
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ANNEX IV. Model de Certificat d'assegurança de caució (Garantia definitiva
del adjudicatari)
L'entitat (raó social del entitat asseguradora) _______________________________________ amb
NIF: _____________________________ i domicili (a efectes de notificacions) a ___________ al carrer
/ plaça / av. ________________________________ CP _____________ i en el seu nom (nom i cognoms
del / s apoderat / s) ______________, amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resulta de _______________________________________________________.
ASSEGURA
A: (nom i cognoms o raó social del assegurat) ________________________________ amb NIF:
______________ en concepte de prenedor del assegurança, davant [...], d'ara endavant assegurat, fins
l'import de: ____________________________ € (en lletra i núm.) En els termes i condicions establerts
a la LCSP i normativa de Desenvolupament, i plec de clàusules administratives particulars per la qual
es regeix el contracte (detallar l'objecte del contracte o obligació assumida pel prenedor del
assegurança) __________________________ en concepte de garantia (expressar la modalitat
d'assegurança que es tracta, provisional, definitiva, etc.) ______________________________, per
respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes
i altres condicions administratives precitades davant l'assegurat.
L'assegurat declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article 56.2 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura del assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor del assegurança.
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat a el primer requeriment de [...] i amb
subjecció als termes previstos en els textos legals anteriorment esmentats.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que [...], o qui en nom seu sigui habilitat
legalment per a això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix la LCSP, i
legislació complementària.
En _________, a _____ de ___________ de 2019.

Signat .: ____________________________________________
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