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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENTS

PROCEDIMENT:

SIMPLIFICAT ABREUJAT (art. 159.6 LCSP)

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Presidència d’EMAYA
DEPARTAMENT O SERVEI DESTINATARI: DTIC
RESUM DEL CONTRACTE
BLOC I. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte d’acord amb l’article 16 de la LCSP:
Contractar una subscripció de software per al cicle de vida de les notificacions de
l’Administració Pública i una altra subscripció per a gestionar i delegar certificats digitals
personals.
b) CPV: 48900000-7 Paquets de software i sistemes informàtics diversos
c) Valor Estimat del Contracte: 14.000 € (Contracte principal) + 10.000 € (1ª Pròrroga) +
10.000 € (2ª Pròrroga) = 34.000 €
El valor estimat del contracte s’ha calculat, de conformitat amb l’art. 101 de la LCSP, de la
forma següent: a l’import del Pressupost Base de Licitació sense IVA, li hem afegit les eventual
pròrrogues (en cas de que estiguin previstes).
d) Pressupost Base de Licitació:14.000 € + 2.940 € (IVA) = 16.940 € (IVA inclòs).
El Pressupost Base de Licitació es configura com un pressupost màxim de despesa i està
calculat sobre una necessitat estimada. Així doncs, aquest pressupost no podrà ser modificat
com a conseqüència de l’oferta econòmica.
A la seva oferta econòmica els licitadors hauran de presentar la seva oferta seguint les
indicacions de l’Annex I d’aquest Plec. Es a dir, el licitador haurà de presentar un preu unitari
per a cada un dels conceptes definits a la taula següent:

Alta plataforma de gestió de notificacions

1

Preu
màxim per
unitat
(IVA
exclòs)
5.000,00

Manteniment mensual de la plataforma de gestió de notificacions
Alta empresa en gestió de notificacions

1
1

100,00
150,00

1.200,00
150,00

Alta usuari en gestió de notificacions

4

145,00

580,00

5

Concepte

Unitats
estimades

Import
màxim
anual
(IVA
exclòs)
5.000,00

Puntuació

10
10
5

Cost mensual per empresa en gestió de notificacions

1

30,00

360,00

10

Cost mensual per usuari en gestió de notificacions

4

30,00

1.440,00

10

Alta de plataforma de gestió i delegació de firmes

1

900,00

900,00

10

Alta de usuari a la plataforma de gestió i delegació de firmes
Manteniment mensual de la plataforma de gestió i delegació de firmes

25
1

50,00
10,00

1.250,00
120,00

10
10

Cost mensual per usuari en la plataforma de gestió i delegació de firmes

25

10,00

3.000,00

20
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D’aquesta forma, la baixa efectuada a cada un dels conceptes es ponderarà segons la
columna de puntuació, sumant totes les baixes ponderades per a la determinació de la baixa
total, que serà el valor utilitzat per a realitzar el càlcul de la puntuació final.
En qualsevol cas, el contracte s’adjudicarà pel seu pressupost base de licitació. EMAYA no
estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost, quedant la despesa real al que resulti dels
preus oferts per l’adjudicatari i les necessitats efectivament requerides i executades.
En cas de que amb motiu de la baixa presentada per l’adjudicatari, es produís un estalvi
respecte del pressupost límit de despesa, l’import d’aquest estalvi podrà ser destinat a
incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins a igualar el pressupost màxim de licitació.
e) Divisió en Lots: No.
Degut a la seva naturalesa, la divisió en lots dificultaria l’execució correcta del
contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.
X La naturalesa del contracte no permet la seva divisió en lots.
f) Solvència tècnica i professional, i econòmica i financera:
a) Solvència econòmica i financera: 51.000 € de volum anual de negocis.
b) Solvència tècnica i professional:
Relació dels principals subministraments realitzats en els darrers tres anys, d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals, l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de la anualitat mitja del
contracte.
Per a les empreses de nova creació, s’exigirà estar en disposició d’un sistema de mesures
de garantia de la qualitat basats en la normativa vigent a la matèria, i certificats per part
d’organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació dels processos
de fabricació i distribució de tots els productes (Certificat ISO 9001 emès per empresa
acreditada per ENAC o organisme equivalent). Per l’avaluació d’aquest criteri, en cas de
que es requerís, EMAYA estarà a allò que disposa l’article 93 de la LCSP.
El criteri de solvència econòmica i financera, així com els criteri de solvència tècnica, han
estat escollits d’acord amb allò previst en l’article 86 de la LCSP 9/2017 i no s’exigirà la
seva acreditació d’acord amb allò disposat en l’article 156.9 de la mateixa llei. Ambdós
criteris han estat triats per tal de garantir que l’empresa adjudicatària del contracte ofereix
garanties en quant a la experiència i qualitat en el subministrament de productes similars.
g) Durada: Un (1) any
h) Pròrrogues: Es preveuen dues (2) pròrrogues d’un (1) any cada una d’elles
i)

Termini de lliurament: Un (1) mes a comptar des del registre contracte

j)

Lloc de lliurament: Oficines d’EMAYA a Son Pacs

k) Termini de garantia: Durada del contracte
l)

Habilitació empresarial o professional: No aplica.
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m) Condicions especials d’e ec ci
mediambiental o d’
altre ordre:

del

co tracte

de

car cter

ocial

tic,

-

El contractista assumeix durant tota la prestació l’obligació d’aplicar a la plantilla
que executarà el contracte les condicions laborals establertes pel darrer conveni
col·lectiu sectorial i territorial vigent en el qual s’enquadra i desenvolupa la
prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el que s’hi disposa.

-

Tota la documentació que hagi de presentar el contractista en execució del present
contracte s’haurà de presentar, sempre que sigui possible, en format electrònic
(PDF), i de forma que permeti realitzar cerques al document.

n) Pòlissa de responsabilitat civil per danys causats a persones i béns públics o
privats: Sí, per un import mínim de 300.000 Euros.
o) Exigència de subrogació de personal: No.
p) Protecció de dades.
-

L’execució del contracte comporta tractament de dades de caràcter personal per part de
l’adjudicatari: Sí.

-

L’execució del contracte suposa l’accés per part de l’adjudicatari als sistemes informàtics
corporatius o a infraestructures crítiques: No.

q) Observacions: ROLECE
Tots els licitadors que es presentin a la present licitació a d’e tar i crit e el e i tre
o icial de licitador i em re e cla i icade del ector
blic (ROLECE), o quan escaigui
de conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la
comunitat autònoma corresponent, en la data final de presentació d’ofertes. NO és necessari
que els licitadors presentin cap document relacionat amb la seva inscripció al ROLECE, ja que
la Unitat Tècnica realitzarà d’ofici les comprovacions oportunes.
No obstant, amb l’objectiu de no limitar la concurrència, i de conformitat amb la Recomanació
de la Junta de Contractació de l’Estat de 24 de setembre de 2018, no seran exclosos els
licitadors que no estiguin inscrits al ROLECE sempre que acreditin haver sol·licitat la seva
inscripció al registre abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.
BLOC II. C ITE IS PE

A L’ADJUDICACIÓ DEL CONT ACTE

A) Criteri d’adj dicaci :
a) Oferta econòmica: .......................................................................... 100 Punts
b) Criteris Qualitatius:
X

NO

No s’estableix cap criteri qualitatiu d’acord amb l’article
145.3 f) donat que els productes estan perfectament definits
tècnicament i no és possible variar els terminis de lliurament
ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per
consegüent el preu és l’únic factor determinant per
l’adjudicació.

B) Forma d’aval ar el criteri :
a) L’oferta econòmica es valorarà d’acord a l’aplicació de la fórmula següent:
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P = K*B / (20 + B)
On,
B= % de baixa de l’oferta a valorar
K= 100 * (20 + M) / M
M= % de baixa de l’oferta més econòmic
Es valoraran els següents conceptes dintre de l’oferta econòmica segons la taula que
s’indica a continuació, sent la columna de puntuació la ponderació del percentatge de
baixa ofert per a cada producte respecte del percentatge de baixa total que es prendrà de
referència pel càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica.

Alta plataforma de gestió de notificacions

1

Preu
màxim per
unitat
(IVA
exclòs)
5.000,00

Manteniment mensual de la plataforma de gestió de notificacions

1

100,00

1.200,00

10

Alta empresa en gestió de notificacions
Alta usuari en gestió de notificacions

1
4

150,00
145,00

150,00
580,00

5
5

Cost mensual per empresa en gestió de notificacions

1

30,00

360,00

10

Cost mensual per usuari en gestió de notificacions

4

30,00

1.440,00

10

Alta de plataforma de gestió i delegació de firmes

1

900,00

900,00

10

Alta de usuari a la plataforma de gestió i delegació de firmes

25

50,00

1.250,00

10

Manteniment mensual de la plataforma de gestió i delegació de firmes

1

10,00

120,00

Cost mensual per usuari en la plataforma de gestió i delegació de firmes

25

10,00

3.000,00

10
20

Unitats
estimades

Concepte

Import
màxim
anual
(IVA
exclòs)
5.000,00

Puntuació

10

D’aquesta forma, a l’oferta econòmica (segons l’Annex I del Plec de Clàusules Particulars)
el licitador haurà de presentar un preu unitari per a cada un dels conceptes definits a la
taula anterior.
El percentatge de baixa de cada concepte es ponderarà respecte del percentatge de baixa
total d’acord a la columna de puntuació. La suma dels percentatges de baixa ja ponderats
donarà com a resultat el percentatge de baixa total de l’oferta que serà la referència que
s’introduirà a la fórmula prevista per al càlcul de la puntuació final.
En qualsevol cas, el contracte s’adjudicarà pel seu pressupost base de licitació, que es
configura com a pressupost límit de despesa.
EMAYA no està obligada a esgotar la totalitat del pressupost màxim, quedant la despesa
real al que resulti dels preus oferts per l’adjudicatari i les necessitats efectivament
requerides i executades.
b) L’oferta sobre els criteris qualitatius es valorarà d’acord a l’aplicació de la fórmula següent:
màxima puntuació al licitador que presenti la millor oferta, i la resta d’ofertes es puntuaran
de forma proporcional.
J

ti icaci de l’elecci del criteri i le
-

rm le e tablerte :

Oferta econòmica:
i. La baixa en el preu es considera un criteri essencial per tal d’obtenir la millor
oferta qualitat -preu.
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ii. Es considera aquesta fórmula, que té com a referència el percentatge de
l’oferta més baixa, la més precisa i adient per assignar les puntuacions entre
els distints licitadors.
BLOC III. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Els licitadors han de presentar per mitjans electrònics un únic sobre o arxiu electrònic, que
inclourà:
a) Oferta econòmica segons el model de l’Annex I d’aquest Plec.
b) Declaració responsable segons el model de l’Annex I d’aquest Plec.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

I.- Règim Jurídic del Contracte.
L'Entitat contractant és l'empresa pública EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram,
S.A.
Als efectes de la normativa de contractes del sector públic, EMAYA té la consideració de poder
adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública.
El contracte que resulti de l’adjudicació conforme al present plec és de naturalesa privada. La
regulació de la seva preparació i adjudicació, així como la normativa d’aplicació als seus efectes i
extinció, és la que s’estableix als articles 26, 318 i 319 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (d’ara endavant “LCSP”).
II.- Disposicions generals.
1.-

Objecte del contracte.

L’objecte del present procediment és la contractació dels subministraments que figuren al Resum
del Contracte, de conformitat amb el Plec de Prescripcions Tècniques.
2.-

Documents contractuals.

A més del contracte i d'aquest Plec de Clàusules Particulars, tenen caràcter contractual el Plec de
Prescripcions Tècniques que defineix les característiques del subministrament, i l'oferta de
l'adjudicatari.
3.-

Pressupost Base de Licitació.

El Pressupost Base de Licitació és el que figura al Resum del Contracte, justificat i desglossat al
document Memòria Justificativa, que consta a l’expedient.
Si el PBL està configurat com un pressupost màxim de despesa i està calculat sobre una
necessitat estimada, aquest pressupost no podrà ser modificat com a conseqüència de l’oferta
econòmica. A la seva oferta econòmica els licitadors hauran de presentar la seva oferta seguint
les indicacions de l’Annex I d’aquest Plec. En qualsevol cas, el contracte o lots configurats com a
pressupost màxim de despesa s’adjudicaran pel seu pressupost base de licitació. EMAYA no
estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost, quedant la despesa real al que resulti dels
preus oferts per l’adjudicatari i les necessitats efectivament requerides i executades.
En cas de que amb motiu de la baixa presentada per l’adjudicatari, es produís un estalvi respecte
del pressupost límit de despesa, l’import d’aquest estalvi podrà ser destinat a incrementar el
nombre d’unitats a subministrar fins a igualar el pressupost màxim de licitació.
Si el PBL no és un pressupost màxim de despesa, podrà ser modificat a la baixa, com a
conseqüència de la licitació. No s’admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim
de licitació. A la seva oferta econòmica els licitadors presentaran les ofertes per a la totalitat dels
serveis objecte de la present licitació o del lot a que es presentin. En la valoració de les ofertes es
tindrà en compte la baixa realitzada, no unitàriament, sinó en la mesura de la totalitat de l’oferta.
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L’adjudicació del contracte es farà per l’import de l’oferta econòmica presentada pel licitador que
resulti adjudicatari.

A les quantitats assenyalades, així com a les fixades en les proposicions econòmiques
presentades i a l’import de l’adjudicació, es troben incloses la totalitat de les despeses que a
l’adjudicatari el pugui suposar l’execució del present contracte, tals com costs salarials, despeses
de lliurament i transport dels bens del subministrament fins el lloc acordat, i en el seu cas, les
despeses d’instal·lació dels bens, a excepció de l’IVA.
4.-

Durada del contracte i pròrrogues.

La durada del contracte serà l'establert al Resum del Contracte.
Quan en el Resum del Contracte així s’estableixi, el contracte podrà ser prorrogat. La pròrroga es
regirà pel que estableix l’art. 29.2 LCSP.
5.-

Facturació.

L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament dels subministraments efectivament realitzats i formalment
rebuts per EMAYA. La regulació de la facturació és la continguda als arts. 319 i 198.4 de la LCSP.
Les factures es presentaran electrònicament a la següent direcció: com@emaya.es.
6.-

Procediment, forma d'adjudicació i tramitació.

El contracte s’adjudicarà pel procediment simplificat abreujat, de conformitat amb l’article 159.6
LCSP, donat que concorren tots els requisits per a poder utilitzar aquest procediment.
III.- Licitació.
7.-

Perfil del contractant.

EMAYA posa a disposició dels licitadors tota la documentació relativa a la present licitació en el
perfil del contractant d’EMAYA, disponible a www.emaya.es.
8.-

Co dicio

d’a tit d.

8.1

Els licitadors hauran de complir amb les condicions d’aptitud establertes a la Secció 1ª del
Capítol II del Títol II de la LCSP. Així, han de tenir plena capacitat d’obrar, han de complir
els requisits de solvència, no han d’estar incursos en cap prohibició de contractar de les
establertes al article 71 de la LCSP i han de disposar de l’habilitació empresarial o
professional que, si s’escau, s’exigeix al Resum del Contracte.

8.2

En relació a la solvència, els licitadors hauran de complir amb els requisits mínims de
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional establerts al Resum del Contracte.
No obstant l’anterior, i d’acord amb el que estableix l’art. 159.6 LCSP, s’eximeix als
licitadors d’acreditar la seva solvència.

9.-

Presentació de proposicions.

9.1

Les proposicions s’hauran d’ajustar al que estableix l’art. 139 LCSP.
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9.2

La presentació de les proposicions es farà únicament per mitjans electrònics, a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Per conèixer els requisits i les passes a
seguir per utilitzar la Plataforma, els licitadors poden consultar les guies publicades al
següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

9.3

El termini per a la presentació de les ofertes serà el que s’indiqui a l’anunci de la licitació.
Una vegada presentada una proposició mitjançant la plataforma de contractació pública
electrònica es generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i
contingut de l’oferta. Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que
s’acrediti que la presentació fora de termini s’ha produït per raons operatives de la pròpia
Plataforma. S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins de l’assenyalat
termini i finalitza amb èxit.

9.4

Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al
moment que es procedeixi a la seva obertura. Qualsevol actuació del licitador que
incompleixi l’obligació de mantenir el secret de les ofertes tindrà com a conseqüència
l’exclusió del procediment de licitació.

9.5

No se consideraran les ofertes que no siguin presentades, mitjançant la Plataforma, sense
perjudici de que sorgeixi qualque incidència degudament justificada. En aquest cas,
s’hauran de posar en contacte amb licitacionE@minhafp.es per a que des de la Direcció
General de Patrimoni de l’Estat els hi certifiquin aquestes circumstàncies.

10.-

Formalitats de les proposicions.

10.1

Els licitadors han de presentar un únic sobre o arxiu electrònic.

10.2

El sobres hauran d'estar signats electrònicament amb un certificat electrònicament
reconegut pel licitador o per la persona que li representi.

10.3

Les declaracions o compromisos que es presentin hauran d'estar signats electrònicament
per qui acrediti poder legal suficient. Els documents aportats en totes les fases del concurs
han d’estar escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts oficialment a una
d'elles.

11.-

Contingut de les proposicions.

Dins l’únic sobre que els licitadors han de presentar, s’inclourà la documentació següent:
a) O erta eco òmica e o

el model de l’A

e I d’aq e t Plec.

L’oferta ha d’estar signada electrònicament per qui tingui poder suficient per a fer-ho, i no
ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.
L’import ha d’expressar-se clarament en nombres i lletres. S’ha d’indicar l’import, IVA
exclòs, i, a continuació, com a partida independent, l’import de l’IVA que s’hagi de
repercutir. També ha d’indicar-se el tipus impositiu d’IVA aplicable a la prestació i l’import
total de l’oferta.
Aquesta mateixa informació s’ha de fer constar, de forma desglossada, si hi ha lots o que
es tracti d’una licitació amb preus unitaris.
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Les ofertes que excedeixin el tipus màxim de licitació establert i formulat per EMAYA, S.A.,
o que presentin preus unitaris per a productes superiors als establers en el present
procediment seran rebutjades.
L'oferta econòmica té caràcter global, pel que en la mateixa s'entenen inclosos tots els
factors de valoració de despeses i impostos (a excepció de l'IVA), arbitris o taxes exigibles
que es reportin per raó del contracte.
b) Si escau, oferta sobre el criteri qualitatiu e o
Plec.

el model de l’A

e I d’aq e t

L’oferta sobre el criteri qualitatiu s’acompanyarà de la documentació que, en el seu cas,
sigui exigida per l’aplicació d’aquest criteri d’adjudicació.
c) Declaració responsable segons Annex I.
d) Q al evol altre doc me taci q e d’acord amb el
a l’o erta del licitador .
IV.-

Adjudicació i formalització del contracte.

12.-

Criteris d’adj dicaci i ponderació.

lec

i

i ece

ari i clo re

Els criteris d’adjudicació són els que figuren al Resum del Contracte.
13.-

Obertura i examen de les proposicions.

La Unitat Tècnica d`assistència a l’òrgan de contractació (en endavant, “Unitat Tècnica”) obrirà,
sense necessitat de fer-ho en acte públic, les proposicions dels licitadors, d’acord amb el
procediment següent:
En primer lloc, la Unitat Tècnica obrirà el sobre o arxiu electrònic, i examinarà la
documentació aportada pels licitadors.
La Unitat Tècnica podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
proposicions 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 comporti una modificació o concreció de la proposició, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seguidament, s’avaluaran les proposicions i es classificaran per ordre decreixent, concretantse expressament quina és la proposició que ha obtingut la millor puntuació. En cas de que fos
necessari, es requeriran els informes oportuns.
A continuació, es procedirà a comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades que l’empresa que ha obtingut la millor puntuació està degudament constituïda,
el signant de la proposició té poder bastant per a formular l’oferta, i que no està incursa en
cap prohibició per contractar.
En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre de la
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, i
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre. Alternativament, s’exigirà l’aportació
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de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, juntament amb la documentació
assenyalada a la clàusula següent del present plec.
En el mateix acte (excepte en el cas de que fos necessari sol·licitar informes per avaluar les
proposicions), s’elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi
adequada, que s’inclourà en qualsevol cas la ponderació de tots els criteris d’adjudicació.
Aquesta proposta no crea cap dret.
Finalment, en el mateix acte, i sense necessitat d’esperar a que la proposta sigui acceptada
per l’òrgan de contractació, es requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació
mitjan ant una comunicació electrònica que aporti la documentació que s’assenyala a la
clàusula 14 en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació.
De totes les actuacions es deixarà constància a l’acta de la sessió.
14.-

Doc me taci q e a de re e tar el licitador eleccio at er a l’adj dicaci

El licitador seleccionat per a l’adjudicació haurà d’acreditar, en el termini màxim de 7 dies hàbils,
comptats des de l’endemà del dia en què se li hagi requerit fer-ho, el següent:
A) Copia autenticada del Número d'Identificació Fiscal, o similar, si existeix en el país
corresponent.
B) En el supòsit en què s’exigeixi una habilitació empresarial o professional per a la realització
de l’activitat o prestació objecte del contracte (veure el Resum del Contracte), documents
acreditatius de la habilitació.
C) En cas de que no consti degudament acreditada mitjançant la informació del licitador
continguda al ROLECE, documentació acreditativa de que el signant de la proposició té
poder bastant per a formular l’oferta, y còpia autenticada del seu Document Nacional
d'Identitat.
D) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
Les certificacions hauran de ser expedides d’acord amb el que disposa la legislació que sigui
d’aplicació i, si escau, podran ser trameses a l’òrgan de contractació per via electrònica,
d’acord amb la normativa vigent aplicable sobre això.
Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats membres de la
Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de presentar certificació
expedida per l’autoritat competent al país de procedència, acreditativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries corresponents. Així mateix, hauran de
presentar certificació també expedida per l’autoritat competent en la qual s’acrediti que es
troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s’exigeixen en el país de la
seva nacionalitat. Tota la documentació esmentada en aquest apartat haurà de referir-se als
dotze mesos darrers.
E) Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta,
referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si escau, declaració responsable de
trobar-se exempt.
F) Document que acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import que s’assenyali en
el Resum del Contracte.
Pàgina 10 de 21

Exp. 959_ FIRM_0719

G) En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, documentació acreditativa de la
seva capacitat, solvència i absència de prohibicions, sempre que aquests aspectes no hagin
estat ja acreditats mitjan ant consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics
autoritzats.
H) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en les obligacions amb EMAYA. Aquest
certificat podrà ser sol·licitat a EMAYA a la següent adreça de correu electrònic:
caixa@emaya.es i el departament corresponent ho enviarà directament a la secció de
contractació.
I) En cas de que el licitador no estigui inscrit al ROLECE, documentació acreditativa de les
circumstàncies següents:
- Que la sol·licitud d’inscripció al ROLECE va ser presentada abans de la finalització del
termini de presentació de les ofertes.
- Que la societat està degudament constituïda. Si és una persona jurídica espanyola, ha de
presentar còpia autenticada del NIF de l’empresa i l’escriptura de constitució, i/o modificació,
si escau, adaptada degudament a la Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest
requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és,
haurà de presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si
escau, en el registre públic corresponent.
Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar mitjan ant certificació d’inscripció en un dels registres professionals o
comercials que indica la normativa de desenvolupament de la LCSP. A més, hauran
d’acreditar que estan habilitades per a realitzar la prestació que constitueix l’objecte del
contracte, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual estiguin establertes, quan l’estat
esmentat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització.
- Que el signant té poder suficient per a formular l’oferta. En concret, haurà d’aportar còpia del
Document Nacional d’Identitat del representant i el document fefaent acreditatiu de l’existència
de la representació i de l’àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament
inscrita en el Registre Mercantil.
- Copia autenticada del número d'identificació fiscal, o similar, si existeix en el país corresponent.
- Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent en les seves obligacions amb EMAYA. Aquest
certificat podrà ser sol·licitat a EMAYA a la següent adreça de correu electrònic:
caixa@emaya.es i el departament corresponent ho enviarà directament a la secció de
contractació.
Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i es demanarà la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en què s’hagin classificat les ofertes.
15.-

Exempció de garantia definitiva
Donat que ens trobem a un procediment simplificat abreujat (art. 159.6 de la LCSP), no serà
exigible la constitució de garantia definitiva.
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16.-

Adjudicació

16.1

L’adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació, que en tot cas haurà de ser
motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil
del contractant de l’òrgan de contractació.

16.2

EMAYA es reserva el dret de condicionar l'adjudicació a l'acceptació de les condicions o
requeriments que EMAYA hagi pogut establir a la vista de les ofertes, en l'objecte de
completar-les o homogeneïtzar-les.

17.-

Formalització i registre del contracte

17.1

S'entendrà perfeccionat el contracte en el moment del registre a EMAYA de la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

17.2

El Registre consisteix en la imposició d’un segell amb data d’entrada la qual es considera
la data de formalització. Juntament amb el document d’acceptació, s'unirà, formant part del
contracte, l'oferta de l'adjudicatari, un exemplar del plec de clàusules particulars i de les
prescripcions tècniques.

V.-

Execució del contracte.

18.-

Obligacions i drets del contractista.

A més de les obligacions previstes en els preceptes de la normativa administrativa en matèria de
contractació i dels establerts en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques,
l’adjudicatari assumirà les següents obligacions:
18.1

Executar el contracte amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
plec, en el plec de prescripcions tècniques, i a les instruccions que, en el seu cas, li donés
el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

18.2

Obtenir quantes llicències o autoritzacions administratives siguin precises, fins i tot per a la
importació dels productes, si s’escau.

18.3

Executar el contracte al seu risc i ventura, responent aquest de la qualitat dels béns i dels
vicis ocults que es poguessin apreciar durant el termini de garantia.
Queden exceptuats del disposat en el paràgraf anterior els defectes que es puguin apreciar
que siguin conseqüència directa i immediata d'una actuació o ordre d'EMAYA.
El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a EMAYA.

18.4

Acceptar les modificacions que estableixi EMAYA dins dels límits del present plec.

18.5

Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, per si o per personal o
mitjans dependents del mateix, com a conseqüència de les operacions que requereixi
l'execució del contracte.
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18.6

Obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels titulars de les patents, models i
marques de fabricació que, si escau, resultin necessàries, corrent pel seu compte
l'abonament de les indemnitzacions que poguessin correspondre per tals conceptes. Així
mateix, seran responsables de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial,
havent d'indemnitzar, si escau, a EMAYA de tots els danys i perjudicis que per a la mateixa
poguessin derivar-se amb motiu de la interposició de reclamacions.

18.7

Complir la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de
persones amb discapacitat i de prevenció de riscos laborals, respecte del personal al seu
càrrec adscrit a la prestació del subministrament.

18.8

Complir amb les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat.

18.9

Complir el contracte dintre del termini total fixat per a la seva realització, així com dels
terminis parcials aprovats.

18.10 Durant l'execució del subministrament l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els
danys i perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar-se a qualsevol persona,
propietat, servei públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes,
omissions o negligència del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs
contemplats en el projecte. Correrà per això amb les indemnitzacions necessàries per a
reparar els citats danys.
Aquesta responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a EMAYA o a la direcció de
l'obra designada per EMAYA, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o independent.
18.11 En el més ampli sentit, evitar la repercussió sobre EMAYA de les conseqüències negatives
de l'incompliment de les seves obligacions fiscals, administratives, laborals, civils, penals,
etc., indemnitzant a EMAYA de quants perjudicis hagi de suportar per aquests
incompliments.
18.12 Adoptar totes les mesures necessàries, en base a que disposa dels mitjans humans i
materials adequats, per a poder prestar òptimament el subministrament objecte del
contracte, sent del seu compte i càrrec tots els costos que d’aquest derivin.
18.13. EMAYA no tindrà relació alguna jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de
l’adjudicatari, ni durant la vigència del contracte, ni a la seva finalització, sent de compte
del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que
naixessin amb ocasió de la resolució de la contracta.
18.14 Contar amb el personal necessari per a l'execució del contracte. Aquest personal dependrà
exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat
d’empleat respecte del mateix, sent EMAYA del tot aliena a aquestes relacions laborals, i
especialment a la potestat de direcció. El contractista procedirà immediatament, si fos
necessari, a la dotació del personal precís de manera que l'execució del contracte quedi
sempre raonablement assegurada. En tot cas, l'adjudicatari anunciarà a EMAYA una
relació del personal, el qual se sotmetrà a les normes de control i seguretat legalment
establertes.
18.15 Les empreses i treballadors autònoms en general i proveïdors, contractistes,
subcontractistes en particular, atendran el compliment de les obligacions que emanen del
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RD 171/2004 desenvolupament de l’article 24 de la llei 31/95. S'atendran i disposaran les
exigències del RD 1627/1997 en les obres de construcció i treballs descrits en la norma.
Les normes descrites estableixen les premisses i ordres a seguir en el compliment del
mandat de coordinació d'activitats empresarials en la prevenció de riscos laborals.
Les modificacions, ampliacions i substitucions normatives legals publicades seran de
consideració obligatòria i automàtica per a les parts contractants.
Per a rebre les documentacions de coordinació, així com altres indicacions, han de posarse en contacte amb la direcció de correu electrònic coordinacionae@emaya.es
18.16 Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per EMAYA, el compliment de les
obligacions assumides com a conseqüència de la contracta, mitjançant l'exhibició de la
documentació que se li demandi, reconeixent expressament al personal designat per
l'òrgan d’EMAYA competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals efectes dels llibres,
documents, arxius del contractista, per a l'exercici del dret de supervisió de la contracta,
així com de les instal·lacions en les quals es realitzi o gestioni el subministrament.
18.17 Si així s’estableix en el Resum del Contracte, l’adjudicatari tindrà l’obligació de subrogar-se
com a ocupador del personal del anterior adjudicatari del subministrament. En compliment
del que estableix l’article 130 de la LCSP, es facilita tota la informació sobre les condicions
dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per
permetre una avaluació exacte dels costos laborals que implica (si escau, Annex II
d’aquest Plec). Al contractista li correspondran les obligacions establides a l’article 130.6
de LCSP.
19.-

Modificació del contracte.

19.1

EMAYA es reserva el dret a modificar el contracte en les condicions establertes als articles
203 a 207 de la LCSP.

19.2

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són obligatòries per als
contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia
que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. Quan d’acord amb
l’anterior la modificació no sigui obligatòria per al contractista, aquesta només ha de ser
acordada per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit d’aquest; en cas
contrari, el contracte es resoldrà.

20.-

Cessió del contracte.

20.1

La cessió del contracte es regirà per el que estableix l’article 214 de la LCSP.
El contractista pot cedir els drets i les obligacions que dimanen del contracte a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat.
Sense perjudici del que estableix l’apartat 2, lletra b), de l’article 214 de la LCSP, no es pot
autoritzar la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
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21.-

Subcontractació.

21.1

La subcontractació es regirà per el que estableix l’article 215 de la LCSP.

21.2

La infracció dels requisits establerts a l’art. 215.2 LCSP per procedir a la subcontractació,
així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té,
entre d’altres que preveu la LCSP, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte,
alguna de les conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

VI.-

Compliment i extinció del contracte.

22.-

Compliment dels terminis i demora e l’e ec ci del co tracte.

22.1. Es regirà pel que estableix l’art. 193 de la LCSP.
22.2

El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i lloc
fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules
administratives.

22.3

Sigui quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no té dret a indemnització per
causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a
EMAYA, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre’ls.

23.-

Compliment del contracte i penalitats

23.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableixen les seves clàusules i els
plecs, i d’acord amb les instruccions que el responsable del contracte doni al contractista,
en els casos en què s’hagi designat. Si passa altrament, aquesta funció correspon als
serveis dependents de l’òrgan de contractació.
23.2

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i dels
subministraments efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a EMAYA
o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.

23.3

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del
seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de prescripcions
tècniques i a completa satisfacció d'EMAYA, la conformitat del qual es farà constar de
forma expressa. EMAYA comprovarà que els subministraments prestats compleixen les
característiques de les ofertes.

23.4

Tret que hi hagi un pacte en contra, les despeses del lliurament i transport dels béns
objecte del subministrament al lloc convingut han de ser a compte del contractista

23.5

Si l’objecte del contracte no es troba en condicions d'ésser rebut per no complir les
exigències establides a la documentació contractual, es deixarà constància expressa
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d'aquesta circumstància i es donaran les instruccions precises al contractista perquè repari
els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb el pactat. Si
malgrat això, els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, EMAYA podrà rebutjar-la,
quedant exempta de l’obligació de pagament, i tenint dret, en el seu cas, a la recuperació
del preu satisfet.
23.6

Sense perjudici de l’anterior, en els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós
EMAYA podrà optar indistintament per resoldre el contracte, o per la imposició de
penalitats. Les penalitats que es podran imposar seran proporcionals a la gravetat de
l'incompliment en una quantia que podrà arribar al 10 per 100 del preu del contracte. En
cas de de que les penalitats no cobreixin els danys causats a EMAYA, aquesta ha d’exigir
al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

23.7

Les penalitats que es preveuen al present apartat i a l’anterior s’han d’imposar per acord
de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha
designat, i s’han de fer efectives mitjan ant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista.

24.-

Resolució del contracte.

Constitueixen causes de resolució del contracte les establertes a l’art. 211.1 de la LCSP, i les
següents:
1. L'incompliment per part del contractista de les mesures de Seguretat i Salut Laboral.
2. La reiterada falta d’acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per
EMAYA.
3. Les reiterades deficiències en l’execució del contracte.
4. L’incompliment d’alguns dels compromisos oferts.
5. La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb el Sector Públic.
6. La constatació per part d’EMAYA de dilació innecessària en l'inici de l’execució del
subministrament, o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents als quals van
figurar en la documentació tècnica presentada.
7. L’incompliment d’algun dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Principis
que EMAYA assumeix en la seva organització i en les seves operacions com a societat
adherida al Pacte Mundial.
8. La demora en el pagament per part d’EMAYA per un termini superior al que estableix
l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu
apartat 8.
9. L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que s’indiquen a al
Resum del Contracte.
10. El desistiment de EMAYA abans d’iniciar la prestació dels subministraments o una vegada
iniciats.
EMAYA podrà resoldre el contracte sense altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i la
comunicació formal de la seva voluntat en tal sentit, indicant-li en aquesta comunicació les causes
de la resolució.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà
d’indemnitzar a EMAYA els danys i perjudicis ocasionats conseqüència de l'incompliment, inclosos
els impostos, comprovacions i substitucions derivades de la mala execució del submnistrament
objecte del present contracte. Tot això al marge del que disposa l’article 71.2 d) de la LCSP.
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25.-

Termini de Garantia.

L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert al Resum del Contracte o,
en el seu cas, a l’oferta formulada per el contractista. Durant el termini de garantia EMAYA podrà
comprovar que els subministraments executats s'ajusten a l’exigit contractualment i a l'estipulat en
el present plec. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en
relació als subministraments executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa, totes les
deficiències que es puguin observar en els subministraments executats, amb independència de
les conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut incórrer. Si
s'acredités l'existència de vicis o defectes en el subministraments efectuats, EMAYA podrà exigir a
l’adjudicatari la reposició dels béns que resultin inadequats, o la seva reparació, si aquesta fos
suficient.
Si EMAYA estimés, durant el termini de garantia, que els subministraments realitzats no són
adequats a l‘objecte del present contracte, com a conseqüència dels vicis o defectes observats en
ells i imputables al contractista, i existeixi la presumpció que la repetició del subministrament no
serà bastant per a assolir la fi podrà, abans d'expirar aquest termini, rebutjar el subministrament
efectuat deixant-los de compte del contractista, quedant exempt de l'obligació de pagament o
tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
26.-

Confidencialitat i Protecció de Dades.

La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades per EMAYA
al contractista per a l'execució del contracte hauran de ser considerades per aquest com
confidencials, no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, utilització per a
finalitat distinta de l'execució del contracte.
En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es derivin de
l'incompliment d'aquesta obligació; la qual serà causa de resolució, amb confiscació de la garantia
definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.
El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació, qualsevol que
sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix el
compromís que, ni la documentació ni la informació que ella conté, arribi en cap cas a terceres
persones alienes a l'execució del contracte.
A més, realitzarà quantes actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que
resultin de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals.
En cas de que l’objecte del contracte d’aquesta licitació impliqui el tractament de dades de
caràcter personal, l’adjudicatari tindrà la consideració d’encarregat del tractament i s’obliga a la
signatura d’un contracte d’encàrrec de tractament, així com a mantenir la confidencialitat de tota
aquella informació a la qual tingui accés en l’execució del contracte en els termes contemplats en
les seves clàusules i de conformitat a l’article 133 de la LCSP.
EMAYA, en compliment de la legislació de protecció de dades vigent l’informa dels següents
punts:
-

La documentació requerida per a licitar en el present procediment, que contingui dades
de caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix. El tractament
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d’aquestes dades és necessari per a la satisfacció de l’interès legítim d’EMAYA
respecte del procés de licitació i la seva adequada adjudicació.
-

La sol·licitud de participació a la present licitació autoritza expressament l’acceptació
del present Plec, amb expressa autorització pel tractament de dades i dades de tercers
facilitades per a la finalitat de la licitació. Aquestes dades no seran cedides a cap
tercer, excepte per obligació legal i seran tractades en tot moment de forma
absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, de conformitat amb
allò previst a la normativa de protecció de dades d’aplicació.

-

En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
afectades per a facilitar la referida informació a EMAYA, amb la finalitat de licitar en el
present procediment.

-

Els interessats tindran dret a l’accés a aquestes dades, a rectificar-les, a suprimir-les,
així com altres drets addicionals que poden ser consultats a la política de privacitat
d’EMAYA que està disponible a la següent direcció https://www.emaya.es/ca/politicade-privacitat/ o pot sol·licitar-se en paper a les oficines centrals d’EMAYA al carrer Joan
Maragall 3, 07006, Palma.

-

Aquests drets podran ser exercits, presentant fotocòpia del DNI, mitjançant sol·licitud
escrita a les oficines centrals o mitjançant correu electrònic dirigit a dpd@emaya.es

27.- Codi Ètic i de Co d cta d’EMAYA i del Pacte Mundial de Nacions Unides.
La presentació de les proposicions al present procediment suposa que els licitadors coneixen,
accepten de forma incondicionada i acaten el Codi Ètic i de conducta aprovat pel Consell
d’Administració d’EMAYA a la sessió ordinària de dia 18 de juliol de 2012 i publicat a la pàgina
web www.emaya.es en el seu apartat relatiu a la Responsabilitat Social Corporativa.
També assumeixen que EMAYA és signatari del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a
tal, està compromès amb el respecte dels Drets Humans, el no ús de treballs forçats ni coacció,
l’erradicació del treball infantil, el respecte del Medi ambient, l’erradicació de la discriminació en
l’àmbit laboral i tots i cadascun dels principis establerts en aquest Pacte, els quals, es
comprometen a respectar en tot moment durant l’execució del contracte, així com exigir el seu
compliment als seus subcontractistes o proveïdors.
28. Coordi aci d’activitat em re arial
En el cas que l’execució del contracte es desenvolupi en dependències o instal·lacions d’EMAYA,
l’empresa adjudicatària està obligada a donar compliment al deure de coordinació d’activitats en
matèria de prevenció de riscos, conforme a l’article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos
Laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com l’establert en el RD 171/2004 en matèria
de coordinació d’activitats empresarials. Per això, es posarà en contacte amb el correu
coordinacionae@emaya.es
Com a conseqüència de la mateixa, l’empresa adjudicatària, abans de l’inici dels treballs o quan
se li requereixi, haurà d’acreditar a EMAYA (coordinacionae@emaya.es ) la documentació relativa
al següent:
- Avaluació de riscos i planificació preventiva
- Formació en matèria preventiva dels treballadors
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29.-

Vigilància de la Salut dels treballadors
Els TC1 i TC2
Jurisdicció competent.

Ambdues parts contractants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de
Mallorca, amb renúncia del seu propi fur si ho tinguessin, quan es refereixi a la interpretació i
aplicació del present contracte.
Seran de compte de l'incomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials o
extrajudicials, incloses les del Notari, així com els tributs que es reportin per a la presentació del
contracte en el Jutjat.

Palma, a 21 de gener de 2020

Tècnic de Contractació
Olaya Alfonso Salvá
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ANNEX I
OFERTA I DECLARACIÓ RESPONSABLE
D./Dª. ..................…………………............................., amb domicili en ......……………….......,
carrer..………………………….……………….............., núm. .............., CP………........, amb DNI
núm. .....................…........., i telèfon...............……..., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi/ o
en representació de l’empresa…………………………................, amb domicili en...........................,
carrer........, CP..........., telèfon.................................. i CIF.........................................
En relació al procediment obert simplificat abreujat per a la contractació del SUBMINISTRAMENT
DE SUSCRIPCIONS DE SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DE FIRMES DIGITALS I
NOTIFICACIONS ELECT ÒNIQUES DE L’ADMINIST ACIÓ PÚBLICA; E . 959_FI M_0719

DECLARA RESPONSABLEMENT:
1. Que tinc la representació de la societat que presenta aquesta oferta.
2. Que la societat que represento disposa de les autoritzacions necessàries per a exercir

l’activitat.
3. Que la societat que represento compleix amb els requisits de solvència econòmica i

financera, i professional o tècnica establerts al plec de prescripcions administratives
particulars.
4. Que la societat que represento no està incursa en prohibició de contractar-ne alguna.
5. Que la societat, en cas de ser estrangera, es sotmet 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 s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li
pugui correspondre al licitador.
6. Que en el supòsit que l’oferta la presenti una unió temporal d’empresaris, hem

comprometo a la constitució de la unió en cas de resultar adjudicatari.
7. Que la societat que represento:

 Està inscrita en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE), i que les circumstancies que consten inscrites no han experimentat variació.
 Ha sol·licitat la seva inscripció al ROLECE abans de la finalització del termini de
presentació de les ofertes del procediment de referència.
8. OFERTA ECONÒMICA:

Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de la
empresa…………………………………………………………………………,NIF/CIF…………
…………………..), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les condicions
estipulades en els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques del contracte,
per
la
xifra
total
de
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................... EUROS
Pàgina 20 de 21

Exp. 959_ FIRM_0719

(............................................. - €), IVA no inclòs, corresponent al contracte de
subministraments de ......................................................................., segons el següent
desglossament:

Subminsitrament suscripcions de software per a la gestió de firmes digitals i notificacions electròniques de l'Administració Pública
Preu
Import
Preu
Import
Unitats
màxim
%
Ponderació de
%Baixa
Concepte
màxim
unitari màxim
estimades
per
Baixa
la baixa
ponderada
anual
ofert
ofert
unitat
Alta plataforma de gestió de notificacions
1
5.000,00 5.000,00
0,00
100,00
10
10,00
Manteniment mensual de la plataforma de gestió de
1
100,00
1.200,00
0,00
100,00
10
10,00
notificacions
Alta empresa en gestió de notificacions
1
150,00
150,00
0,00
100,00
5
5,00
Alta usuari en gestió de notificacions
4
145,00
580,00
0,00
100,00
5
5,00
Cost mensual per empresa en gestió de notificacions
1
30,00
360,00
0,00
100,00
10
10,00
Cost mensual per usuari en gestió de notificacions
4
30,00
1.440,00
0,00
100,00
10
10,00
Alta de plataforma de gestió i delegació de firmes
1
900,00
900,00
0,00
100,00
10
10,00
Alta de usuari a la plataforma de gestió i delegació de
25
50,00
1.250,00
0,00
100,00
10
10,00
firmes
Manteniment mensual de la plataforma de gestió i
1
10,00
120,00
0,00
100,00
10
10,00
delegació de firmes
Cost mensual per usuari en la plataforma de gestió i
25
10,00
3.000,00
0,00
100,00
20
20,00
delegació de firmes
% Baixa de
100
l'oferta

I perquè consti, signo la present declaració responsable a

Palma, ……….. de …………………………..de…………
(Signatura)
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