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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
______________________________________________________________
A. Objecte
Descripció: Contracte per al subministrament de senyalística, retolació i impressió
digital, segons necessitats de Circuits de Catalunya S.L., incloent instal·lació,
desmuntatge i la maquinaria necessària per a la instal·lació i desmuntatge.
Lots: NO
Codi CPV:

34928473-3 Senyalització
30175000-6 Equips de retolació

B. Dades econòmiques
B.1. Determinació del preu: 88.500 euros més el 21% d’IVA. El desglossament del
pressupost consta la Plec de prescripcions tècniques.
B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 177.000 euros,
més 37.170 euros d’IVA. Aquest import inclou la pròrroga prevista d’un any.
B.3. Pressupost base de licitació: 214.170 euros, IVA inclòs.
C. Existència de crèdit
C.1. Partida pressupostària: A càrrec del pressupost del circuit.
C.2. Expedient d’abast plurianual: Si
D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: La durada del contracte s’iniciarà l’endemà de la seva
formalització, per un temps d’un any.
Possibilitat de pròrrogues i termini: Si. Prorrogable un (1) any més.
E. Variants
No procedeix, atenent a la naturalesa del contracte.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
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Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: mitjançant procediment obert
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: No
G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional: els especificats a la clàusula 11 del present Plec.
G.2. Classificació empresarial: No s’escau.
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí,
d’acord amb el que s’estableix al Plec de prescripcions tècniques
G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental: no es requereixen.
H. Criteris d’adjudicació
La puntuació màxima a obtenir en l’aplicació del criteri d’adjudicació de forma
automàtica mitjançant formules serà de 100 punts.
-Oferta econòmica (fins a 100 punts):
La puntuació màxima s'atorgarà només a la oferta més baixa. Per a la resta
d'ofertes s'aplicarà la següent fórmula:
PE = Puntuació màxima (100 punts) x Oferta més baixa
Oferta que es puntua
Les empreses que la seva oferta econòmica superi el pressupost màxim o les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la
licitació.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes
presumptament anormals
Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferts.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per
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les empreses proposades com adjudicatàries.
No s’escau.
K. Garantia provisional
No s’escau.
L. Garantia definitiva
No s’escau.
M. Condicions especials d’execució
Les especificades a l’apartat 22 del present Plec.
N. Modificació del contracte prevista
En virtut de l’article 204.1 de la LCSP que preveu les modificacions del plec de
clàusules administratives, el contracte podrà ser modificat en el seu import fins a
un màxim del 20% del preu inicial.
Al tractar-se d’una feina variable i espontània que pot patir variacions a raó dels
esdeveniments que es puguin contractar durant el termini de vigència del
contracte i, que dels mateixos en el moment d’iniciar aquest procediment no se’n
té coneixement, es preveu la possibilitat de modificació del preu del contracte
amb els terminis estipulats en la LCSP.
Aquestes modificacions respectaran els preus de l’oferta inicial i es formalitzaran
mitjançant annex al contracte.
O. Cessió del contracte
No es contempla.
P. Subcontractació
L’empresa contractista pot subcontractar la maquinària d’instal·lació o
desmuntatge en cas de no disposar de maquinària pròpia. El cost econòmic
d’aquesta subcontractació ha d’estar integrat en l’oferta econòmica presentada.
Q. Revisió de preus
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No es contempla.

R. Termini de garantia
Atenent a la naturalesa del contracte no s’estableix un termini de garantia.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar
l’empresa o les empreses adjudicatàries
No es contempla.
T. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
El director de la Àrea Corporativa de Circuits de Catalunya.
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I.

DISPOSICIONS GENERALS

1.

Objecte del contracte

1.1.

És objecte del present contracte el subministrament de senyalística,
retolació i impressió digital de materials específics, incloent instal·lació i/o
desmuntatge i la maquinària necessària per a la instal·lació i desmuntatge.

1.2. L’objecte del present contracte no és susceptible de ser dividit en lots atès
que el subministrament requerit és de caràcter integral i indivisible.
1.3. El codi relatiu al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és el següent:
Codi CPV:

34928473-3 Senyalització
30175000-6 Equips de retolació

1.4. Les necessitats administratives que cal satisfer i la idoneïtat del contracte, tal
i com s’ha posat de manifest a la resolució motivada d’inici del present expedient
de contractació, es justifiquen per una part disposar de les eines idònies per a
desenvolupar la seva activitat de forma ordenada i segura i, per altre part, per a
l’explotació d’espais de publicitat com a línia de negoci complementaria a la seva
activitat.
1.5. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la mesa de contractació, en el seu cas, s’ha
d’accedir al Perfil de contractant a través de les adreces següents:
https://www.circuitcat.com
https://contractaciopublica.gencat.cat/
2.

Règim jurídic de la contractació

Aquest contracte té la consideració de privat d’acord amb el que disposa l’art. 26
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), en tractar-se d’un contracte promogut per un poder adjudicador que no
reuneix la condició d’administració pública, i es regeix específicament pel que
estableix el títol I del Llibre III de la LCSP, i per aquest plec de clàusules
administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques que l’acompanya,
les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
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Així mateix, les parts queden sotmeses expressament també al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a tota la
normativa aplicable als contractes del sector públic aplicable a Catalunya.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de
l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present Plec de clàusules administratives
particulars i del Plec de prescripcions tècniques, els següents documents, que
tindran el caràcter d’essencials:
-

La proposició presentada pel licitador.
El document on es formalitzi el contracte.

3.

Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1. El pressupost base de la licitació és de 107.085 euros, IVA inclòs. El
desglossament establert a l’art. 100 de la LCSP consta al Plec de prescripcions
tècniques, en el seu apartat 1.4, de la present licitació.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, quedant excloses
del procediment de licitació les ofertes que el superin.
3.2. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101
LCSP és de 177.000 euros, més 37.170 euros d’IVA. Aquest import inclou la
pròrroga prevista a la clàusula 5 del present PCAP.
3.3. El preu del contracte és l’import que resulti de l’adjudicació i ha d’incloure,
com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit, d’acord amb l’establert
a l’article 102 LCSP. En el preu del contracte s’hi consideraran inclosos els tributs,
les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.4. La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec al
pressupost de Circuits de Catalunya S.L.
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4.

Òrgan de contractació i mesa de contractació

4.1. L’òrgan de contractació de Circuits de Catalunya S.L. és el director general,
d’acord amb l’establert a l’article 18 dels Estatuts socials de Circuits de Catalunya
S.L., que disposa d’un òrgan tècnic d’assistència a la contractació que exerceix les
funcions que la LCSP atribueix a la mesa de contractació.
4.2 L’òrgan tècnic o mesa de contractació està integrat pels membres següents:
Càrrec
President
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
5.

Titular
Nuria Tribó
Jordi Ventura
Stephane Bazire
Laura Serrano
Vanessa Mayo

Suplent
o persona en qui delegui
o persona en qui delegui

Durada del contracte i possibles pròrrogues

La durada del contracte s’iniciarà l’endemà de la seva formalització, per un temps
d’un any, amb possibilitat de pròrroga per a un (1) any més.
6.

Procediment d’adjudicació

L’expedient per l’adjudicació del subministrament es tramitarà de forma ordinària
i es durà a terme mitjançant el procediment obert, previst als arts. 156 i següents
de la LCSP.
7.

Mitjans de comunicació electrònics

7.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
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.
7.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics
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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 comú de les administracions
públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte a la declaració responsable.
8.

Aptitud per contractar

8.1. Estan capacitades 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 jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11
d’aquest plec.
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa contractista 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.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en
el moment de perfecció del contracte.
8.2. També poden participar en la present licitació unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la
formalització en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant de Circuits de
Catalunya S.L. i han de nomenar una persona representant o apoderada única
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin
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del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en la clàusula 11.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
9.

Presentació de proposicions

9.1 Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en DOS sobres
tancats, identificats al seu exterior amb la indicació de la licitació a la qual es
concorre, amb el títol del contingut de cada sobre, amb el nom i cognoms o raó
social de l’empresa que presenta l’oferta, i signats pel licitador o persona que el
representi. A l’interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, el
seu contingut, enunciat numèricament.
Els sobres es presentaran dins el termini màxim de 15 dies naturals següents a la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb el que
permet l’article 156.6 LCSP.
Les proposicions dels interessats s’hauran de presentar necessària i únicament a
l’adreça Circuits de Catalunya, S.L. Mas “La Moreneta” 08160 Montmeló,
el dia 11 de febrer en horari de 09:000h a 12:00h, i s’haurà d’acompanyar el
lliurament físic dels sobres amb la tramesa simultània d’un correu electrònic a
l’adreça ofertes@circuitcat.com on constin les dades dels interessats, per tal de
facilitar el control i tutela del lliurament esmentat.
9.2. Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec i la
seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, així com del plec de
prescripcions tècniques.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran les mesures necessàries per garantirne aquest caràcter fins el moment de la seva obertura .
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sens perjudici de
l’admissibilitat de millores o variants quan així s’estableixi expressament.
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Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha
fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
Un cop presentada una proposició, aquesta no podrà ser retirada.
10.

Forma com s’han de presentar les proposicions

Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
Les propostes seran presentades en paper i suport informàtic a cada sobre (en CD
o en un llapis de memòria en format PDF).
SOBRE NÚM. 1. Contindrà, de conformitat amb el que disposa l’art. 140.1 LCSP,
la Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment
per contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que consta a l’Annex 1
de les presents clàusules administratives.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida.
SOBRE NÚM 2. Contindrà la documentació relativa als criteris de valoració
quantificable de forma automàtica, d’acord amb el que prescriu el Plec de
condicions tècniques de la present licitació, tenint present l’establert a la clàusula
12 del present PCAP, i complimentat d’acord amb l’Annex 2 del mateix PCAP.
L’oferta ha de contemplar, la fabricació, la instal·lació i/o desmuntatge i la
maquinària necessària per a la instal·lació i/o desmuntatge.
11.

Solvència i classificació empresarial

11.1. D’acord amb els arts. 74, 77, 86, 87 i 90 LCSP, les empreses han d’acreditar
que compleixen els requisits mínims de solvència següents:
-Solvència econòmica. Cal acreditar el volum anual de negocis del licitador referit
a l’any de major volum de negocis dels tres últims disponibles en funció de les
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dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes, que haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor del pressupost base
de licitació, IVA exclòs.
Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant la presentació dels Comptes Anuals
aprovats i dipositats en el corresponent Registre Mercantil si l’empresari estigués
inscrit en l’indicat registre, i en cas contrari pels comptes dipositats en el registre
oficial en que hagi d’estar inscrit, dels quals es desprengui també que l’empresa
es troba en una situació d’equilibri financer. Tractant-se d’empreses estrangeres
aportaran la documentació anàloga requerida per la legislació del seu Estat. En el
cas d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials, podran
aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol
altra documentació que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
En la mesura que es tracta d’un contracte de prestació de subministraments
professionals, alternativament al volum anual de negoci, la solvència econòmica i
financera es pot acreditar també mitjançant la disposició d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals, en els termes del que prescriu l’art. 87.3
lletra b) LCSP.
11.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per dur a terme
les prescripcions del Plec de clàusules tècniques.
11.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució 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 seva solvència econòmica i
financera i tècnica i professional, en els termes previstos a l’art. 75 LCSP, sempre
que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
11.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en
relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
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11.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
12.

Criteris per l’adjudicació del contracte

Els establerts a l’apartat H del Quadre de Característiques del present Plec.
13.

Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, s’assignarà la preferència en l’adjudicació
d’acord amb els criteris establerts en l’article 147.2 LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l’empat i no amb caràcter previ.
14.

Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes

14.1. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats
en l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres que contenen la
declaració responsable i el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
degudament complimentat.
La mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de
documentació continguda en els sobre 1, determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.
14.2. Posteriorment, es celebrarà l’acte públic en el qual es donarà a conèixer les
proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. A
continuació, s’obriran els sobres de les empreses admeses que contenen la part de
la oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació
de fórmules.
14.3. En la mateixa sessió, la mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si
s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a
avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses.
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 conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o
l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o

Circuits de Catalunya, S.L.
Mas «La Moreneta»
08160 Montmeló
+34 935 719 700
www.circuitcat.com
Certifiació ISO 14001-2015

13

concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.
14.4. 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 proposició establerts en aquest plec, comportin un
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui
resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen
determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
14.5. Posteriorment, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella
empresa que hagi obtingut la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de
contractació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats a la clàusula 12 del present Plec i a l’anunci de licitació.
14.6. La mesa podrà sol·licitar assessorament de tècnics o experts independents,
prèvia autorització de l’òrgan de contractació, abans de formular la seva proposta
d’adjudicació, d’acord amb el que estableix l’art. 326.5 darrer paràgraf LCSP.
14.7. La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa
licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
14.8. Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb
l’obertura dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en
la clàusula 37 del present Plec.
15.

Variants

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
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16.

Proposicions anormals o desproporcionades

Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats, i que per
tant queda descartada, sempre que el preu ofert sigui inferior en un 10% a la
mitjana del total dels oferts, o que la puntuació del total dels criteris subjectes a
un judici de valor (sobre 2) sigui inferior a 24 punts.
17.

Garanties exigibles.

17.1. Provisional: No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
17.2. Definitiva: No s’exigeix la constitució de garantia definitiva.
18.

Renúncia i desistiment

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir
del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses
licitadores per les despeses en què hagin incorregut. Prèvia a la compensació,
caldrà acreditar i/o justificar les despeses.
19.

Adjudicació

19.1. El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del
termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment
electrònic corresponent haurà d’aportar la següent documentació:
A) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que representa
l’empresa.
B) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al
Registre mercantil.
C) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa.
D) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i, si s’escau, de les
seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre
Mercantil.
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E) Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
i habilitació.
F) Documents justificatius conforme el licitador es troba al corrent del compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del
RGLCAP:
•

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant
que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

•

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

•

Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent
d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

G) En general, la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Les empreses inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o
de l’Administració General de l’Estat restaran exemptes de presentar la
documentació referida que ja consti en aquests registres, sempre i quan aportin
la diligència d’inscripció (la vigència màxima de la qual no hagi caducat), així com
una declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció
no han experimentat cap variació.
19.2. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni
la mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
19.3. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte l’endemà de la
recepció de la documentació, en resolució motivada, es publicarà al perfil de
contractant i es notificarà al conjunt dels licitadors.
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20.

Formalització del contracte

20.1. La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini
de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula 19.3 del present PCAP.
De conformitat amb l’article 153 LCSP, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el
contracte mitjançant document administratiu en el termini de 2 dies hàbils a
comptar des del següent al de la notificació definitiva de l’adjudicació. La
formalització es publicarà en el perfil del contractant.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió 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.
20.2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà
requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
21.

Devolució de documentació als licitadors

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació
que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses
licitadores.
Cas que no s’exerceixi aquest dret, transcorregut el termini d’un any des de la data
d’adjudicació, sempre i quan aquesta sigui ferma, es procedirà a la destrucció total
de la documentació continguda en les ofertes no adjudicades i que no hagi estat
retirada.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
22.

Condicions especials d’execució.

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part
de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les següents:
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A) Principis ètics i regles de conducta.
Els licitadors i els contractistes 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 realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
B)Transparència fiscal.
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris
d’equitat o transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos i beneficis
procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats
d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerts per
l’OCED o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o través d’empreses filials.
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23.

Execució i supervisió del subministrament

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a
l’empresa o empreses contractistes la direcció de Circuits de Catalunya S.L.
24.

Compliment de terminis i correcta execució del contracte

24.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució
del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
24.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment
dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, Circuits de
Catalunya S.L. podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la
forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
Circuits de Catalunya S.L tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista
incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les
prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no
imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el
termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
intimació prèvia per part de Circuits de Catalunya S.L.
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 22
d’aquest Plec, es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els
termes i condicions establerts a l’article 192 de la LCSP.
24.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia constituïda, quan no es
puguin deduir dels pagaments esmentats.
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25.

Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre Circuits de Catalunya S.L. i l’empresa
contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que
s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències
ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
26.

Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a Circuits de
Catalunya i no vinculant.
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable, sense que es prevegi cap modificació convencional.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
27.

Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació,
aquells que resultin del plec de prescripcions tècniques i de la documentació
contractual i la normativa aplicable:
a) Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics,
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a l’article
133 LCSP.
b) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes,
omissions o negligències del personal a càrrec seu, o d’una organització del servei
deficient, de conformitat amb el que preveu l’article 196 LCSP.
c) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
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estableixen el dret de la Unió Europea, el dret estatal i autonòmic, els convenis
col•lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
d) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col•lectiu sectorial aplicable.
e) L’execució del present contracte porta aparellada la cessió dels drets de
propietat intel•lectual i industrial a Circuits de Catalunya S.L.
f) L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats pròpies de
la prestació del servei amb uns límits mínims de 300.000 euros. Aquesta
assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini de vigència del contracte.
28.

Règim de pagament

El preu s’abonarà amb la presentació i l’aprovació, per part de l’òrgan competent,
de les factures emeses per part del contractista, en els termes establerts a l’article
198 LCSP, prèvia validació de la documentació lliurada, i sens perjudici que se li
pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
El pagament s’ordenarà d’acord amb el programa de treball i, almenys, mitjançant
quatre pagaments corresponents cadascun d’ells al 25% del preu total
d’adjudicació.
29.

Protecció de dades de caràcter personal.

L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de
21 de desembre.
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent de Circuits de Catalunya S.L. En el cas que el personal vinculat
a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure
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de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció,
ús, conservació amb les dades subministrades per Circuits de Catalunya S.L. o
rebudes de tercers que intervinguin en els treballs, per a finalitats diferents de
l’estricte compliment d’aquest contracte, Aquestes dades tenen el caràcter de
confidencials d’acord amb la llei orgànica de protecció de dades i, en cap cas, es
podran facilitar a tercers.
Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari s’obliga a lliurar a Circuits de
Catalunya S.L. tots els arxius, documents i, en general, qualsevol tipus de dades de
què disposi en virtut d’aquest contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE
PREUS.
30.

Revisió de preus.

De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer,
pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola no es preveu la revisió del preu del contracte.
31

Cessió.

No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació
que figura a l’expedient.
32.

Subcontractació.

L’empresa contractista pot subcontractar la maquinària d’instal·lació o
desmuntatge en cas de no disposar de maquinària pròpia. El cost econòmic
d’aquesta subcontractació ha d’estar integrat en l’oferta econòmica presentada

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
33.

Causes de resolució.

33.1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211
i 313 LCSP, les següents:
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Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret
respecte les dades o els antecedents que, no essent públics i notoris, estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
Qualsevol canvi o modificació de l’equip adscrit al projecte sense tenir la
conformitat de Circuits de Catalunya.
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
33.2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es
determinen als articles 213 i 313 LCSP.
34.

Règim de recursos.

S’atendrà a les previsions dels arts. 26 i 27 LCSP, sens perjudici del recurs potestatiu
que els legitimats en dret considerin interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE I PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT
EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC).
"El Sr./La Sra. .......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.
........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta al contracte de
subministrament de senyalística, retolació i impressió digital de Circuit de
Barcelona – Catalunya, la seva instal·lació i/o desmuntatge així com la maquinària
necessària, PRESENTA EL DOCUMENT ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
degudament emplenat en document adjunt, i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar
amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.

-

Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no
han experimentat cap variació.

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els
termes de la clàusula 11 del present Plec.

-

(Si s’escau) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el
compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus
recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte.

-

(Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, indiqui els noms i circumstàncies dels integrants, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris.
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-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es autoritzada/es:
DNI:
Correu electrònic professional:
Mòbil professional:

-

(Si s’escau) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup
empresarial a què pertanyen és _____

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 20 del PCAP, i en el termini que
s’hi estableix.

(Data i signatura).”
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ANNEX 2. MODEL DE PROPOSTA DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA

“En/Na______________________________, amb DNI número ___________, com a
representant de l’empresa___________________________, amb CIF número
_____________ i domiciliada al carrer________________ de _______________,

Manifesto:

1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives
particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada
per Circuits de Catalunya S.L. per adjudicar el contracte de subministrament de
senyalística, retolació i impressió digital de Circuit de Barcelona – Catalunya, la
seva instal·lació i desmuntatge així com la maquinària necessària, i em
comprometo a portar-lo a terme amb subjecció als referits plecs per la quantitat
total de _______________ euros, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte d’IVA és de ............... €, al tipus impositiu del
.............%.

(Lloc, data i signatura del licitador)."
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