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QUADRE CARACTERÍSTIQUES  
Acord Marc Subministraments 

 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 15-0112 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  
 
Consell de Govern de l'HCB
 
 
A.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Descripció: Descripció: Subministrament de material fungible de punció i administració defluids amb i 
sense dispositiu de bioseguretat  
 
Obligatorietat d’anar a la totalitat :  SI           NO                           
 
Obligatorietat d’anar a lots sencers (si procedeix):   SÍ           NO            NO  PROCEDEIX                       
 
Codi NUTS  ES511       Codi CPA   32.50          Codi CPV   33140000-3 
 
Distribució per articles o lots, preus unitaris, unitats de mesura, quantitat estimada i imports. 
 
Veure annex 9 de Distribució d'Articles i Lots  
 
B.- DADES ECONÒMIQUES 
 
B1. Determinació del  Preu del contracte 
 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes d’aplicació del procediment d’adjudicació: 
 

IMPORT LICITACIÓ (sense iva) 1.032.732,78  

IMPORT MODIFICACIONS (sense iva ) - VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
(VEC) 

IMPORT PRÒRROGA (sense iva) 344.558,92 1.377.291,7      

 
B3. Pressupost base de licitació:  
 

 BASE IMPOSABLE IVA 21 % i 10% TOTAL 
1.032.732,78 205.351,54 1.238.084,32 

 
Preus Unitaris Màxims:       SI           NO                        
 
Pressupost per Lots:   SI   X   Veure Annex 9 DAL       NO           NO  PROCEDEIX               
 
ÒRGANS DE PROPOSTA: Direcció Infermeria       
 
Entitats finançadores i imports: 

 
TIPUS FACTURACIÓ  
 
Per lliuraments recepcionats de conformitat (les disconformitats dels materials detectades a l'ús, amb 
posterioritat a la recepció, generan devolucions al proveïdor amb abonament i/o compensació en  
facturació pendent del proveïdor. 
 
 

ENTITAT 
IMPORT DE LA BASE 

IMPOSABLE 

 
 

IVA 21% i 10% 

 
 

TOTAL 

HCB 1.32.732,78 205.351,54 1.238.084,32 
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C.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
C1. Partida Pressupostària: D72210004/412 
 
C2. Expedient d’abast plurianual: SI   NO   
 
Distribució de les Anualitats (si procedeix): 

 
Despesa anticipada:    
 

 SI        Veure Disposició general quarta del present plec.     NO 
 
 
D.- TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE  
 
Data d’inici estimada: juny 2016  Durada del contracte prevista: 36 mesos 
 
Terminis Parcials: SI    Indicar                       NO  X   
 
Pròrroga: SI   durada : 12 mesos              NO   
 
E.- VARIANTS 
 
Admissió de Variants: SI    Nombre màxim de variants admeses:              NO      
 
En cas afirmatiu, requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals s’admeten: 
 
       
 
F.- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE  
 
 Procediment d’Adjudicació:  Acord Marc  Obert subjecte a regulació harmonitzada  Tramitació: 
Ordinaria  
 
Tramitació electrònica   Si   No 
 
Subhasta electrònica    Si   No 
 
G- SOLVÈNCIA  
 
G1. Solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
La que s’estableix a l’annex 2 del present plec. 
 
H.- DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA A INCLOURE EN ELS SOBRES   
 
La indicada en l’annex 4 del PCAP   
 
I.- GARANTIA PROVISIONAL 
 
Procedeix constituir Garantia Provisional: SI   3% de l’import de licitació   NO  
 
En cas afirmatiu, justificació de la seva exigencia:  
 
 
J.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
Procedeix constituir Garantia Definitiva: SI   5% de l’import d’adjudicació   NO     
    
 
 
 

ANY MESOS BASE IMPOSABLE IVA 21 i 10% TOTAL
2016 7 201.071,38 39.981,60 241.052,98 
2017 12                      344.558,92 68.513,08 413.072,00 
2018 12 344.558,92 68.513,08 413.072,00 
2019 5 142.543,56 28.343,78 170.887,34 
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K.- ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS 
 
SI    NO  
 
 
L.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
Limitació de la subcontractació per sota del 50% del pressupost base de licitació: 
 

 NO   SI  En cas afirmatiu, percentatge:        
 
Obligació de subcontractació amb tercers no vinculats a l'adjudicatari de prestacions que no excedeixin en 
conjunt el 50% del pressupost base de licitació: 
 

 NO   SI 
 
En cas afirmatiu, import estimat i justificació de la necessitat. 
      
 
M.- REVISIÓ DE PREUS 
 
Procedeix revisió de Preus: SI    NO   
 
N.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Procedeix definir Termini de Garantia:    SI    NO  
 
En cas afirmatiu, termini i moment d’inici del còmput:  
 
O.- DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS OFICIALS 
 
 Màxim  2.500   €                                  
 
P.-  PROGRAMA DE TREBALL 
 
Programa de Treball: SI    NO               
 
Q.- OFERTES DESPROPORCIONADES 
 
Límits que permeten apreciar, si s’escau, que les proposicions no poden ser complertes com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, 
 
En relació al preu ofertat; 
 

 Oferta que superi una baixa del 40 % del pressupost base de licitació, per article/lot. 
 

 Altre %   Indicar:      
 
En relació a d’altres elements essencials de la licitació:      
 
R.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Veure annex 7 de Criteris d’adjudicació 
 
 
S.- RÈGIM DE PENALITATS I DE CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADDICIONALS A LES 
ESTABLERTES AMB CARACTER GENERAL  
 
  SI    NO  
 
En cas afirmatiu:  
 

 Penalitats addicionals: 
 
Penalitat diaria de l'1% del preu de l'import (iva inclòs) de lliurament/prestació parcial per dia de retard 
Penalidad diaria del 1% del importe (iva incluido) a entregar/prestación por día de demora.  
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 Causes addicionals de resolució del contracte:  

 
L'incumpliment en més del 10% dels lliuraments o un retard aculumat de més de 30% de dies de retard 
sobre el termini de lliurament/prestació, facultarà a l'Organ per procedir a la resolució del contracte. 
El incumplimiento en más del 10% de las entregas o la demora acumulada de más de 30% de dias de 
demora sobre el plazo de entrega/prestación, facultará al Örgano para proceder a la resolución del 
contrato. 
 
T.- MOSTRES 
 
SI    Segons s’indiqui en el Plec Prescripcions Tècniques                   NO  
 
U.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
SI    NO  
 
 
V. - CONSULTES RELACIONADES AMB L’EXPEDIENT 
 

  CONSULTES TÈCNIQUES 
Persona de contacte : Fátima Mota 
Correu electrònic: fmota@clnic.ub.es 

 
 CONSULTES ADMINISTRATIVES 

Secretaria de concursos 
E-Mail: sc@clinic.ub.es 
Perfil del contractant: www.hospitalclinic.org - prov eïdors- plataforma electrònica de 
contractació de la Generalitat de Catalunya 
Tel. 93 227 54 60 
Fax: 93 227 17 29 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Finalitat de l’Acord Marc 
 
La finalitat del present Acord Marc és: 
 

 Seleccionar les empreses que podran comercialitzar l’objecte del contracte descrit 
a l’apartat A del quadre de característiques amb l’Hospital Clínic de Barcelona 
(en endavant HCB).  
 

 Fixar les condicions generals de licitació i adj udicació dels posteriors contractes 
derivats de l’Acord marc.  

 
La naturalesa jurídica del contracte és la propia del contracte administratiu de subministraments 
establert a l’article 9.3 a) del Text Refós de la  Llei de Contractes del Sector Públic, aquell que 
l’empresari s’obliga a lliurar una pluralitat de bens de forma successiva i per p reu unitari sense 
que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps de formalitzar el contracte per estar els 
lliuraments subordinats a les necessitats de l’HCB.  
 
Segona. Objecte de l’Acord marc 
 
2.1 L’objecte del contracte són els subministraments descrits en l’apartat A del quad re de 
característiques. 
 
2.2 Els articles i/o lots en què es divideix el contracte s’identifiquen a l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
2.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomen clatura de la Cla ssificació de 
Productes per Activitats (CPA) és la que consta a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
2.4 Expressió de l a codificació corresponent a la nomenclatura del V ocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta a l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte 
 
D’acord amb l’article 88.1  del Text Refós de la Ll ei de Contractes del Secto r Públic, tots els 
preus o valo rs econòmics referits en aquest plec i en  el plec de prescripcions tècniques 
s’expressen sense l’IVA que pugui correspondre, que es considera partida independent.  
 
La determinació del preu s’establirà tal i co m s’indica a l’apartat B.1 del quad re de 
característiques. 
 
El valor estimat s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
El pressupost de licita ció es determina en l’apartat B.3 del quadre de característiques. 
Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la li citació del 
contracte. 
 
Les ofertes econòmiques que superin el pressupost base de la li citació (IVA exclòs) quedaran 
excloses. 
 
Quarta. Existència de crèdit 
 
S’han complert tots els tràmits regl amentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament de l’objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s’imputa aquest crèdit 
és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
 
 
 
 



 

 

En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, expedient de despe sa anticipada, l’adjudicació quedarà sotmesa a la cond ició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 
 
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari, es farà 
constar en l’apartat C.2 del quadre de característiques. 
 
Cinquena. Període de Vigència 
 
El termini d e vigència de l’acord marc serà l’especificat a l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i el s terminis parcials comencen a comptar des del dia que 
s’estipuli en el contracte. 
 
L’acord marc podrà ser prorrog at si així s’ha previst en l’apartat D d el quadre de 
característiques, sense que el termini total, incloses les prórrogues pugui excedir de 4 anys, 
des de la seva entrada en vigor, tal com preveu l’ article 196.3 del Text Ref ós de la Llei  de 
Contractes del Sector Públic.  
 
Sisena. Règim Jurídic 
 
Aquesta licitació així com els posteriors contractes resultants amb els adjudicataris es regiran 
per aquest Plec de clàusules administratives i pel Plec de prescripcions tècniques, les clàusules 
dels quals es consideren part integrant del contracte. Per tal motiu, les empreses adjudicatàries 
els hauran de signar en prova de conformitat, en el moment de la formalització del contracte.  
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 
a) Al Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
b) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
c) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò no modificat ni derogat 
per les disposicions esmentades anteriorment. 
 
d) Llei 11/2007, de 22 de  juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la sev a 
normativa de desplegament; Llei 2 9/2010, del 3 d’agost, de l’ ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de 
gener, pel q ual es regula la utilitzaci ó dels mitja ns electrònics, informàtics i telemàtics en la 
contractació de l’Administració de la Generalitat; i Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 
 
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas qu e no se’n 
tingui, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part, i també de les inst ruccions o de la norm ativa que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l 'adjudicatari de l'obligació de 
complir-les. 
 
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L ES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD 
MARC  
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment de licitació i adjudicació  
 
La tramitació de l’expedie nt i el proce diment d’adjudicació de l’aco rd marc són els que es 
disposen a l’apartat F del quadre de característiques.  
 



 

 

 
L’apartat F del quadre de característiques també ha d’indicar, si s’escau, si es tracta d’un 
procediment de tramitació electrònica. 
 
La licitació s’anunciarà segons s’estableixi a l’article 197 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en el Perfil del contractant.  
 
Quan així estigui previst a l’apartat F del quadre de carac terístiques, es podrà utilitza r la 
subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preu s o de nous valors relatius a 
determinats elements de les ofertes que sigui n susceptibles de ser expressats en xifre s o 
percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
 
Vuitena. Requisits i condicions per licitar 
 
Capacitat per contractar 
 
Estan facultades per participar en a questa licitació i su bscriure, si e scau, el contra cte 
corresponent les p ersones naturals o jurídiques, espanyoles o est rangeres, que tinguin 
personalitat jurídica i plen a capacitat d’obrar, d’acord amb el qu e preveu l’a rticle 54 del T ext 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; que no incorrin en cap de les prohibicions de 
contractar recollides a l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la 
qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic; que acreditin la solvència que es requereixi en l’apartat 
G del quadre de característiques d’aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o 
professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi 
l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 
finalitats, objecte o àm bit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modifica ció inscrita en el Regist re Mercantil, qu an sigui exig ible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el c orresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empr eses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les emp reses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant 
la inscripció en els registres professionals o comercials adients o la presentació de les 
certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de les empr eses estrangeres d’Estats no membr es de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació 
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti , prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el t ràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de  la missi ó diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat 
l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es 
tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l’article 15 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, o, en cas contrari, un informe de reciprocitat. 
 
 
 
 



 

 

L’HCB pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aqu est 
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l’HCB i han de 
nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva ex tinció, sens perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa. 
 
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una 
unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més,  
cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la 
participació de cadascuna d’elles en l’ entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la 
vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’HCB. Així mateix, ha  
de constar el compromís de constituir-se formalment en u nió temporal, en cas de resultar 
adjudicataris. El docume nt en què e s formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. 
 
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o del s documents preparatoris del contracte, sempre que aqu esta 
participació pugui provocar restriccions a la  lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat 
respecte a la resta de les empreses licitadores. 
 
Solvència de les empreses licitadores 
 
Els licitadors han d’ acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica suficient, amb els 
mitjans que s’estableixen en l’apartat G del quadre de característiques. 
 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 77 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Per tal de  determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.  
 
Presentació de documentació i de proposicions 
 
Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en dos sobres1 
o, si s’escau, en tres sobres2, tancats, identificats amb les caràtules que figuren com a Annex 5 
del present Plec, i signats pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom 
i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què 
concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut. 
 
A tals efectes els sobres hauran de tenir adherida externament les caràtules que figuren com 
Annex 5 d’aquest Plec, degudament completades amb la informació que requereixen. 
 
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la 
legislació vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la d ocumentació traduïda de 
forma oficial al català i/o al castellà.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Procedirà la presentació de dos sobres en el cas que només s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació (és a dir, el  preu) o 
bé quan tots els criteris d’adjudicació establerts en el plec responguin a una mateixa tipologia de valoració (és a dir, tots 
ells siguin criteris que depenguin d’un judici de valor o criteris quantificables de forma automàtica).  
 
2 S’han de presentar tres sobres en el  cas que e l plec estable ixi, conjuntament, criteris d’adjudicació que depengui n 
d’un judici de valor i criteris quantificabl es de forma automàtica., at ès que l’article 1 50.2 deL Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic preveu l’avaluació pr èvia i separada dels criteris d’adjudica ció la quantificació dels quals 
depèn d’un judici de valor respecte dels cr iteris avaluables mitjançant xifres o p ercentatges obtinguts a través de la  
simple aplicació de fórmules establertes en els Plecs. 



 

 

Els sobres s’han de p resentar en el/ s lloc/s i termi ni que s’a ssenyali a l’an unci de li citació. 
També es poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l’empresa licitadora ha 
de justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic en el 
mateix dia, sempre ab ans de l’última h ora i dia determinats com a període de presentació de 
les ofertes. 
 
La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlid a si co nsten la 
transmissió i la recepci ó de le s dates i d el contingut íntegre de le s comunicacions, i si  
s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.  
 
Transcorreguts deu dies naturals d es de l’acabament del termini de presentació de 
proposicions sense que hagi arribat l ’oferta enviada per correu a l’òrga n de co ntractació, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o si 
l'òrgan de contractació ha rebut le s proposicions trameses p er correu di ns dels deu dies 
naturals següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de 
comunicar als licitadors la nova data d’obertura de proposicions. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Els licitadors, quan s’admeti la tramitació electrònica i així e s faci constar en l’apartat F del 
quadre de característiques, poden optar per presentar les ofertes electrònicament mitjançant 
l’aplicació de “Sobre Di gital” disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(https://contractaciópublica.gencat.cat). En aquest cas, l’òrgan de contractació podrà exigir als 
licitadors que tinguin prèviament inscrites en el Registre Electrònic de Licita dors les dades 
corresponents a la personalitat i la capacitat d’obrar, en el cas de persones físiques i, en el cas 
de persones jurídiques, les relatives a l’extensió de les facultats dels representants o apoderats 
amb capacitat per actuar en nom de l’empresa i ob ligar-la contractualment; les referides a les 
autoritzacions o habilitacions professionals i a la resta de requisits que resultin necessaris per 
actuar en el  sector de l a seva a ctivitat; i les dades relatives a la solvèn cia econòmica i 
financera.  
 
La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, trametent 
primer la signatura electrònica de l’oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentaci ó a tos els efecte s, i desp rés l’oferta pròpiam ent dita en u n termini de 24 
hores. De no  efectuar-se aquesta segona remissió en el termi ni indicat, e s considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.  
 
Els plecs i la  documentació complementària s’han d’enviar als interessats, si no s’ha facilitat 
l’accés per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en el termini de sis dies, a comptar des 
de la recepció de la corresponent sol·licitud, sempre que aquesta consti presentada abans que 
expiri el termini de presentació d’ofertes. 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 
del licitador del contingut del present plec, així com del ple c de prescripcions tècniques, i la 
declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en 
unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ells subscrites. 
 
 
 
 
 
 
Contingut dels sobres 
 



 

 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 
 

De conformitat amb l’establert per l’article 146 apartats 4 i 5 del TRL CPS, l’aportació inicial de 
la documentació que s’esmenta a continuació es substituirà per una declaració 
responsable. Les emp reses licitadores han d’apo rtar una d eclaració responsable en la q ual 
indiquin que compleixen, en el moment de la presentació de les proposicions, els requisits de 
capacitat i de solvència, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 1 d’aquest plec.  
 
En aquest cas, l’acredita ció de la po ssessió de la documentació exigida per acreditar el 
compliment dels requisits a què es refereix la declaració responsable, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adj udicació. Tanmateix l’òrgan de 
contractació podrà demanar a le s empreses licitadores, per tal de garantir la correcta 
finalització del procediment i en qualsevol mome nt anterior a l’adop ció de la pro posta 
d’adjudicació, que apo rtin la document ació acreditativa de les co ndicions establertes per ser 
adjudicatari del contracte. 
 
Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya (RELI) o e n el Registr e Oficial de Licitadors i  Empreses Clasificades de 
l’Estat (ROLECE) 
 
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica 

 
Presentació de la d ocumentació corresponent acreditativa de l a capacitat d’obrar i de la 
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena d’aquest plec. 
 
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una 
unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més,  
cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la 
participació de cadascuna d’elles en l’ entitat, i la persona o ens designat perquè, durant la 
vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’HCB. Així mateix, ha  
de constar el compromís de constituir-se formalment en u nió temporal, en cas de resultar 
adjudicataris. El docume nt en què e s formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. 
 
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes 

 
Quan es comparegui o se sig nin proposicions en nom d’un altre, cal pre sentar un po der 
suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada 
notarialment. 
 
Quant a la forma del poder, ha de reunir els requisits següents: 
 
- Ser escriptura pública. 
- Ser còpia autèntica. 
- Estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.  
 
No s’admetran testimonis de còpies d’escriptures d’apoderament. 
 
c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
 
D’acord amb les previsions de la clàusula desena d’aquest Plec. 
 
 
 
 
d) Declaració relativa a les prohibicions per contractar 

 
Declaració responsable de l’empresa conforme no està inclosa en cap de les prohibicions de 
contractar previstes en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i, 



 

 

especialment, de trobar-se al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 1.  
 
En el supòsit que l’empresa no estigui o bligada a estar donada d’alta en algun tribut, tributar o 
bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent 
aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, 
especificant el supòsit legal d’exempció que concorre. 
 
e) Garantia provisional 
 
La garantia provisional serà exigible quan s’estableixi en l’apartat I del qu adre de 
característiques i per l’import que es determini. La garantia provisional es pot constituir: 
 
A) En efe ctiu o e n valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condi cions 
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP 
i els models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. 
 
L’efectiu s’ha de dipositar a l a Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els certificats 
d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de contractació. 
 
B) Mitjançant aval pre sentat davant l’òrgan de contractació, en la fo rma i con dicions 
reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol banc, 
caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o so cietats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els 
articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP.  
 
C) Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 
i annex VI del RGL CAP i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el 
ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació. 
 
En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals es poden constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida 
i cobreixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als li citadors 
immediatament després de l’adjudicació del co ntracte. En tot cas, la gara ntia ha de ser 
retinguda a l’adjudicatari provisional fins que no constitueixi la garantia definitiva i confiscada a 
les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 
 
L’adjudicatari pot aplicar l’import de l a garantia provisional a l a definitiva o constituir una 
garantia definitiva ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·la simultàniament a la 
constitució de la definitiva.  
 
f) Notificació electrònica 
 
Quan s’admeti la tra mitació electrònica i així e s faci constar en l’apartat F del quadre de 
característiques, autorització perquè les notifica cions es d uguin a term e de mane ra 
electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, e n la qual s’han de d esignar les persones 
autoritzades a rebre les notificacions i s’indiqui el correu electrònic on rebre-les3. 
 
g) Submissió als jutjats i tribunals espanyols 
 
                                                 
3 La notificació mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM es durà a terme de la manera següent: 

- L’empresa ha d’haver creat el seu perfil de licitador a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(www.contractaciópública.gencat.cat) i designat les persones autoritzades a rebre les notificacions 
electròniques amb plens efectes jurídics. 

- L’òrgan de contractació enviarà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a 
disposició en l’e-NOTUM. La persona que, d’acord amb l’autorització continguda en la declaració 
responsable, és autoritzada per l’empresa haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública.  



 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als j utjats i tribunals 
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
seu fur propi. 
 
h) Grup empresarial 
 
Si s’escau, l es empreses han d’apo rtar, una de claració sobre el grup em presarial a q uè 
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.--------- 
 
i) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 
 
Declaració de compromís d’adscripció a l’exe cució del contra cte de mitja ns materials i/o 
personals, quan així és requereixi a l’annex 4 PCAP. 
 
j) Confidencialitat 
 
Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els apartats de 
personalitat i solvència del sobre A són, al  seu parer, confidencials. No tindran en cap cas 
caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic. 
 
k) Altra documentació 
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat K del quadre de característiques. 
 
Empreses inscrites en el Regis tre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya o en el Registre O ficial de Licitadors i Empreses Classific ades 
de l’Estat (ROLECE) 
 
Les empreses inscrites en el Regi stre Electrònic d’Empreses Licita dores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya, regulat e n el De cret 107/2005, de 3 1 de maig, gestionat per la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Gràcia, 
19, 5a pl anta, 08007-Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098; 
http://www.gencat.cat/economia/jcca) o en el Registre Oficial de Licitadors i Emp reses 
Classificades de l’Estat (ROLE CE), només estan obligades a incorporar en el so bre A la 
documentació relativa a l a informació sol·licitada en aquest plec conforme a  l’apartat anterior 
que no figuri incrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada: 
 
Així, han d’incorporar la documentació següent:  
 
 - Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat (Annex 1). 
 
- Declaració responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat modificats i són 
vigents.  
 
- Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible i s’indiqui 
en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
- Si s’e scau, declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb i ndicació de l es 
empreses que el componen i la denominació del grup, a efectes d’apreciar que les proposicions 
no poden ser complertes com a conseqüència de la in clusió de valors anormals o 
desproporcionats. 
 
- Declaració de compromís d’adscripció durant l’execució del contracte de mitjans materials i/o 
personals, quan així és requereixi a l’annex 4 PCAP. 
 
- Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al seu parer, 
confidencials. No tindran e n cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter 
de documents d’accés públic. 
 



 

 

- Quan s’admeti la tramit ació electrònica i així e s faci constar en l’apartat F del qu adre de 
característiques, autorització perquè les notifica cions es d uguin a term e de mane ra 
electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, en la que es consigni la designació de les persones 
autoritzades a rebre les notificacions i s’indiqui el correu electrònic on rebre-les4.  
 
-Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i trib unals 
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
seu fur propi. 
 
- Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat K del quadre de característiques. 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C 
 
Si s’ha establert el preu com a únic criteri d’adjudicació, els licitadors inclouran en el sobre 
B la seva proposició econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex 3. 
 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responguin a una mateixa tipologia 
de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots ells q uantificables de forma 
automàtica, els licitadors inclouran en aquest sobre B tota la documentació que conforma la 
seva oferta. 
 
Si s’han es tablert criteris d’adjudicació pond erables en funció d’un  judici de v alor 
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, els licitadors han d’incloure 
en el sobre B tota la documentació relacionada amb el criteris d’adjudicació sotmesos a judici 
de valor i en  el sobre C han d’incloure la documentació relativa als criteris quantificables de 
forma automàtica.  
 
La inclusió de la oferta econòmica en un sobre que no sig ui el “sobre C” determinarà 
l’exclusió de la oferta del licitador.  
 
La proposició econòmica s’ha de formular, en el seu cas, conforme al model que s’adjunta com 
a annex 3. 
 
A l’annex 4 d’aquest Plec s’indica la documentació mínima obligatoria a incloure. 
 
Novena. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial  
 
Els documents i dades presentats per les empreses licitadores en els sobres A, B i C es poden 
considerar de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector o 
bé estiguin compreses en  les prohibi cions establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les empreses licitadores hauran d’indicar, tal com s’assenyala en l’article 140 del Text Refós 
de la Ll ei de Contractes del Sector Públic, si s’ escau, mitjançant una d eclaració 
complementària a lliurar en c adascun dels sobres, quins documents i/o dades presentades en 
els apartats de personalitat i solvèn cia del sobre A i quin s documents i dades tècniques 
incorporades en la propo sició tècnica dels sobres B i C són, al seu parer, co nstitutius de ser 
considerats confidencials.  
 
No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents 
d’accés públic. 
 
                                                 
4 La notificació mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM es durà a terme de la manera següent: 

- L’empresa ha d’haver creat el seu perfil de licitador a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(www.contractaciópública.gencat.cat) i designat les persones autoritzades a rebre les notificacions 
electròniques amb plens efectes jurídics. 

- L’òrgan de contractació enviarà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a 
disposició en l’e-NOTUM. La persona que, d’acord amb l’autorització continguda en la declaració 
responsable, és autoritzada per l’emrpesa haurà d’accedir a la notificació mitjançant la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública.  



 

 

Desena. Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’annex 6 d’aquest Plec. 
 
La Mesa de contractació, encarregada de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de 
l’Acord marc podrà ser auxiliada per una ponència tècnica que farà les tasques d’anàlisi tècnica 
de les propostes que la mesa li sol·liciti.  
 
Onzena. Obertura dels sobres que contenen la documentació de les empreses licitadores 
 
Si s’ha establert un únic criteri d’adju dicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin 
tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir tots ells sotmesos a judici de valor o tots 
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. 
 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament 
amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la 
licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.  
 
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant 
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran a l’acta.  
 
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteri s de valoració que depenguin 
d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses. 
 
El dia, lloc i h ora de celebració de l’acte d’obertura pública dels sobres C es pot comunicar als 
licitadors, a més de mitjançant la corresponent notificació, per via telemàtica o a través del perfil 
de contractant, quan així estigui previst en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
D’altra banda, la puntació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de 
valoració que depenguin d’un judici de valor també es pot dona r a conèixer per un altre mitjà, 
com el perfil del contractant, amb caràcter previ a la celebració de l’acte públic.  
 
Un cop a cabat l’acte d’ obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran 
de quedar reflectades en l’acta. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la d ocumentació examinada i admesa, les que mo difiquin 
substancialment els mod els de propo sició establerts en aque st plec i aqu elles en le s quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error que la fa inviable.  
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formula r la 
seva proposta d’adjudicació. 
 
 
 
 
III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
Dotzena. Renuncia o desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades, i amb la  
corresponent notificació a les empreses licitadores, renunciar a subscriure l’Acord marc abans 
de l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les n ormes de pre paració del c ontracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article 155 del Text Refós d e la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Tretzena. Classificació de les ofertes de l’Acord Marc 



 

 

 
La Mesa de contractació, atenent als criteris d’adjudicació recollits en el present plec (Annex 
7), classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà les més avantatjoses. 
 
En casos d’empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:    
 
- La proposició presentada per aqu elles empreses públiques o privades que, en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècni ca, tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin 
en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de 
base per a l’adjudicació. Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte 
de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a 
la seva plantilla.  
 
Aquesta documentació, haurà d’estar a disposició de la Mesa en un termini màxim de tres dies 
hàbils des del seu requeriment.  
 

- En el cas que persisteixi l’empat es farà un sorteig públic mitjançant el qual es dirimirà 
quina serà la proposició guanyadora. La data del sorteig es publicarà al perfil de 
contractant i es convocarà mitjançant correu electrònic a les empreses les proposicions 
de les quals estiguin en empat. 
 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de 
dur a terme d’acord amb les indicacions de l’apartat Q del quadre de característiques. 
 
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Pú blic, l’òrgan de contractació considera, a parti r de la justificació 
efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà del procediment. 
 
Catorzena. Acreditació documental prèvia a l’adjudicació de l’Acord marc 
 
A continuació, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi pr esentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a que, en un termini de deu dies hàbils, a comptar des 
del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació esmentada 
a continuació: 
 
Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de presentar la documentació a què fa referència 
l’apartat 11.5.1 d’aquest plec (Sobre A) i la documentació que es demana a continuació:  
 
Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributaries i amb la Seguretat Social, a ixí com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, d’acord amb els articles 13, 14 i 15 de la RGLCAP. 

 
Per tal qu e l’empresa acrediti que es troba al corrent de le s obligacions tributàries i d e les 
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent: 

 
1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 

 
Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost  sobre Activitats 
Econòmiques i està o bligada a p agar aquest Impost, ha de p resentar el document d’alta d e 
l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer 



 

 

rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en 
la matrícula de l’Impost.  

 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 
82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
 
2. En rela ció amb la resta d’obligacions tributàries i amb le s obligacions amb la Seg uretat 
Social: 
 

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

b) Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

c) Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i te rritorials, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les o bligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les 
intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació. 

 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar le s declaracions o els 
documents a què es refereixen el s punts ante riors, aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant una declaració responsable. 
 
A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, 
de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP. 
 
Així mateix, el licitad or que hagi presentat l’oferta económicament més avantatjosa haurà 
d’aportar la documentación següent quan escaigui: 
 

- Documentació acreditativa de disp osar dels mitjans mate rials als qual s s’hagués 
compromès a adscriure a l ’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
- Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 

 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació.  

 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte es 

determini. 
 
Empreses inscrites en el Registr e Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI),o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària ha de presentar la documentació a què fa referència 
l’apartat 11.5.2 d’aquest plec (Sobre A) i la  documentació que es demana a continuac ió quan 
escaigui: 
 

- Documentació acreditativa de disp osar dels mitjans mate rials als qual s s’hagués 
compromès a adscriure a l ’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
- Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 

 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació.  

 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la natu ralesa del contracte, es 

determini. 
 



 

 

A més , les empreses inscrites en el ROLECE han d’aportar la documentació acreditativa de la 
solvència tècnica o professional. 
 
14.3 A l’apartat O del quadre de característiques consta l’import màxim de les despeses de 
publicitat que comportarà la licita ció, si e scau, i que hauran d’abonar les empreses 
adjudicatàries. En el su pòsit que els licitadors adjudicataris siguin varis, l’import q ue hagin 
d’abonar serà proporcional al pressupost que se’ls hagués adjudicat individualment.  
 
14.4 De no complir-se amb l’establert al requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, p rocedint-se a requerir la mateixa documentació al licitador 
següent, en l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, 
en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, l’eventual fal sedat en les declaracions responsables de l es empreses licitadores 
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’a rticle 
60.1 del TRLCSP.  
 
14.5 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, 
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la 
qual consti el nomenament del representant o de l’apoderat únic de la unió amb poders 
suficients per exercir el s drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 
seva extinció. 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 Per la constitució d’aquesta garantia s’estarà a l’establert a l’apartat J del quadre de 
característiques. 
 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 
 
a) En efe ctiu o en val ors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els ce rtificats d’immobilització en el s valors anotats 
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de 
Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
 
b) Mitjançant aval, pre stat en la forma  i con dicions establertes reglamentàriament, per algun 
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 
a operar en l a forma i con dicions establertes reglamentàriament. El certificat d e l’assegurança 
s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 
 
d) Quan així es disposi, la garantia es podrà constituïr també mitjançant retenció en el preu en 
la forma i condicions definides al quadre de característiques.  
 
15.3 En el cas d’ unió temporal d’empreses, la g arantia definitiva es pot co nstituir per una o 
vàries de les empre ses participants, sempre que e n conjunt arribi a la quant ia requerida en 
l’apartat J del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la 
unió temporal. 
 
15.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, exonerarà de constituir la garantia definitiva. 
 
15.5 En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la garantia definitiva, 
es presti una garantia complementària de fins el 5% de l’import  d’adjudicació del contracte, de 
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte. 
 



 

 

15.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
15.7 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’adjudicatari està obligat a reposar-los en l a quantia necessària per tal que l’import de la 
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 
reposició. 
 
15.8 Quan a conseqüència de la  modificació del contracte, el seu valor total expe rimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la 
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el 
termini de quinze dies a comptar des de la d ata en què es notifiqui a l’ empresari l’acord de 
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 
com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
15.9 Quan es facin efectives sobre la garantia le s penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
15.10 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en el s apartats 
anteriors, l’HCB pot resoldre el contracte. 
 
Setzena. Adjudicació, formalització i perfecció de l’acord marc 
 
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació de l’acord marc a les empreses proposades com 
a adjudicataria/adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la rece pció de la 
documentació o, en el cas de que l’empresa requerida es trobi inscrita en el RELI amb dades 
vigents, des de la seva comprovació.  
 
Un cop p resentada la d ocumentació a què fa ref erència la clàusula catorzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació de l’Acord Marc a l’empresa o empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
 
Quan per a l’adjudicació del contracte s’hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris, 
l’òrgan de contractació ha d’acordar l’adjudicació en un termini de quatre mesos a comptar des 
de l’obertura de les proposicions. 
 
Quan s’hagi establert com a criteri ú nic d’adjudicació el p reu, l’òrgan de contractació ha 
d’acordar l’adjudicació del contracte en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l’endemà 
de l’obertura de les proposicions  
 
L’acord d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant, d’acord amb el que preveu l’article 
197.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
D’acord amb allò e stablert en l’a rticle 27 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el contracte s’entendrà perfeccionat amb la seva formalització. 
 
En el cas qu e alguna empresa adjudicatària demani la formalització en escriptura pública les 
despeses aniran al seu càrrec. 
 
Dissetena. Retorn de la documentació 
 
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos 
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la docum entació que acompanya a les 
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.  
 



 

 

Si els licitadors no adjudicataris no retiren la do cumentació es procedirà a la seva destrucció, 
un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, 
sempre que aquesta sigui ferma5.  
 
IV . EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Divuitena. Formalització dels contractes derivats 
 
Els contractes derivats d’aquest Acord Marc no requereixen licitació posterior, ja que les 
condicions materials i econòmiques que cada empresa aplicarà als encàrrecs han estat 
concretades i considerades avantatjoses econòmicament en el  procediment de sele cció de 
l’Acord Marc, d’acord amb la previsió de l’article 198.3 del Text Refós de la Ll ei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Dinovena. Forma d’execució 
 
Els bens seran requerits al proveïdor adjudicatari de l’Acord Marc, quedant el proveïdor obligat 
al seu lliurament.  
 
Les característiques dels productes, els seus preus i els terminis de lliurament seran el s 
assenyalats a l’Acord Marc.  
 
No obstant això, durant el període de vigència del contracte, l’adjudicatari està obligat a 
presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què 
liciten en el mercat milloren els de l’adjudicació, a més ho han de comunicar per escrit a l’òrgan 
de contractació i aquest ha d’establir, si escau, de forma expressa, que els nou s preus 
s’apliquin als subministraments que estigui realitzant.  
 
Vintena. Execució i supervisió del contracte 
 
El contracte s’executarà amb su bjecció al que est ableixin les seves clàusules i els ple cs i 
d’acord amb les inst ruccions que en la seva interp retació doni al co ntractista l’òrgan de 
contractació. 
 
Vint-i-unena. Programa de treball 
 
L’HCB pot demanar l’elaboració d’un programa de treball per al lliurament dels béns a 
subministrar, si així es determina en l’apartat P del quadre de característiques. 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
22.1 El contractista resta obligat  al lliurament dels béns objecte del submi nistrament en el 
temps i lloc fixats. 
 
22.2 El contractista no t é dret a in demnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats, llevat que l’HCB hagi incorregut 
en mora en rebre’ls.  
 
22.3 Si, en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contra ctista incorregués en demora 
per causes a ell imputa bles, l’HCB podrà optar, indistintament, en la forma i co ndicions 
establertes en l’article 213 del T ext Refós d e la Ll ei de Contractes del Sector Públic, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la g arantia o p er imposar les penalitats previstes en 
l’apartat S del quadre de característiques o en el seu def ecte per la imposi ció de les 
penalitats establertes a l’ article 212 apartats 4 i seg üents del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic o bé es poden incloure unes penalitats diferents quan, atenent a 
les especials característiques del contracte, es consideri necessari per a la seva correcta 
execució i així es justifiqui a l’expedient.  

                                                 
5 De conformitat amb la recoma nació continguda en la Reso lució de la Comissió Nacional d’a valuació i Tria de  
Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre do cumentació que s’adjunta amb els contractes administratius a les 
empreses licitadores que no se’ls adjudiqui el contracte.  



 

 

 
L’HCB tindrà la mateixa  facultat respecte de l’incompliment, per cau ses imputables al 
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte. 
 
22.4 En cas de compliment defectuós de la p restació objecte del contracte o per al supòsit 
d’incompliment dels co mpromisos o de  les con dicions especials d’execució (en virtut de les 
quals el contractista es compromet a dedicar o a dscriure determinats mitjans personals o 
materials o b é quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat 
amb allò establert en l’a rticle l’article 118 del Text Refós de la Llei de Co ntractes del Sector 
Públic) es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats previstes en l’apartat S 
del quadre de característiques o e n el seu defecte per la imposició de les pe nalitats 
establertes a l’article 2 12 apartats 4 i seg üents del Text Refós de la Llei de  Contractes del 
Sector Públic. 
 
22.5 Si l’HCB opta p er la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobr e la garantia que, si s’escau, s’hagués constit uït, quan no es 
puguin deduir de les esmentades certificacions. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’HCB originats per la demora del contractista. 
 
22.6 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que di sposa 
l’article 213.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.. 
 
22.7 En tot cas, la con stitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’HCB. 
 
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte 
 
L’HCB efectuarà la in specció, la com provació i la vigilància per a la correcta execució del 
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment. 
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte 
 
Es podrà designar un responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals 
de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, seg ons les 
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de mi nimitzar l’impacte 
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació 
entre els diferents agents implicats en el contracte.  
 
Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la 
contractació que ha de fer referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en 
particular, als relatius a l’adequació del disseny i els objectius previstos amb la contractació i els 
resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de 
caràcter tècnic. 
 
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’HCB i el  contractista en l’execució del contracte, per 
diferències en la interp retació del que s’ha convingut o bé per l a necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tra mitaran mitjançant expedient contradictori que in clourà 
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. 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-sisena. Abonaments al contractista 
 
26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions 
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parci al del contract e 
expedits per l’òrgan competent. 
 
26.2 El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’a cord 
amb la normativa vigent en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. D'acord amb la Llei estatal 25/2013, de 27 de 
diciembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
Sector Públic, a parti r del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que lliurin béns o prestin 
serveis a l'Hospital Clínic de Barcelona podran emetre factura electrònica i l liurar-la al servei 
e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt 
General d'Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.  
 
Estaran obligats a l'ús del format electrònic en el cas de factures per un import superior a 5.000 
euros (Iva inclòs) : 
 

 Les Societats anònimes i de responsabilitat limitada 
 Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de 

nacionalitat espanyola 
 Els establiments permanents i sucursals d'entit ats no reside nts a territori de  

l'Estat espanyol en els  termes que estableix la normativa tributària 
 Les Unions Temporals d'Empreses  
 Els proveïdors de béns i serveis fora de l'Estat espanyol  

 
Les factures electròniques hauran de tenir el  format factura-e 3.2 o 3.2.1  i hau ran d'estar 
signades electrònicament amb certificat reconegut de 3er. nivell.  
 
Les factures, tant si s’emeten en fo rmat electrònic com en paper, a m és dels requeriments 
legals, s’hauran d’informar obligatòriament els següents camps a la factura (codis DIR3): 
 

a. Oficina comptable   A09006570 
b. Òrgan gestor     A09006570 
c. Unitat de tràmit   A09006570 

 
En el ca s de l’Hospital Clínic de Barcelona, les factures han de tenir o bligatòriament els 
següents requeriments: : 

 
 NIF: G08431173 
 Direcció fiscal: C/Villarroel, 170   

                        08036 Barcelona 
 Número de comanda (ReceiverTransactionReference) 
 Número d'albarà  (DeliveryNote) 
 Número d'expedient  (FileReference)  

 
No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions expressades als plecs de licitació i 
a la comanda.  
 
Lloc de Presentació:  
Hospital Clínic de Barcelona - Departament Proveïdors 
Registre Administratiu de Factures 
C/ Villarroel, 170, Esc. 1, Pta. 7ª 
08036 Barcelona 
proveidors@clinic.cat 
- Horari oficines: 9 a 17 h. 
- Telèfon: 932275527 



 

 

 
26.3 El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de l a necessària per a 
executar els serveis en el termini o terminis contractuals. 
 
26.4 El contractista podrà transmetre els dret s de cobrament en els te rmes i condi cions 
establerts en l’article 218 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
26.3 El contractista podrà lliurar els subministraments amb major celeritat de l’establerta en el 
contracte.  
 
26.4 El contractista podrà transmetre els dret s de cobrament en els te rmes i condi cions 
establerts en l’article 218 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments 
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’HCB o per a te rcers 
de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del contracte. 
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a co nseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte e n el cas que els d anys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’HCB. 
 
Vint-i-vuitena. Altres obligacions del contractista 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
 
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
 
Quan s’escaigui, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del 
contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social  i el  
document acreditatiu  co nforme està donat d’al ta i afiliat a l a Seguretat Social. Aque sta 
acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.  
 
b) El contractista s’obliga a aplicar, en efectuar el subministrament, les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mat eix, l’empresa 
contractista i, si esca u, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en  els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució del subministrament objecte del contracte. 
 
En particular l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge, 
l’embalatge, la documentació tècnica, els man uals d’instrucció i en l a descripció d’altres 
característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns objecte 
d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així com tota 
la documentació tècnica necessària per que funcioni, al menys en llengua catalana. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a l es obligacions derivades de la Ll ei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
d) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació, 
(l’import màxim es determina a l’apartat O del quadre de característiques del contracte),de 
la formalització del contracte i de qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 



 

 

e) 1.- Per a la prestació de les tasques descrites en aquest plec que impliquin un accés a les 
dades contingudes als fitxers titularitat  de l’Hospital Clínic, de conformitat amb l’establert a la 
Llei Orgànica 15/1995, d e 13 de de sembre de Protecció de Dade s de Caràcter Personal 
(LOPD) i al  RD 17 20/2007, de 21  de desemb re, pel que  s’aprova el  Reglament de 
desenvolupament de la L lei Orgànica 15/1999, de 13 de de sembre de  Prot ecció de Dades 
Personals (RD 17 20/2007), l’adjudicatari es constituirà com a enca rregat de tractam ent, 
assumint els següents compromisos:  
 

Vetllarà per la confidencialitat i se cret de le s dades personals respecte de les quals 
l’Hospital Clínic tingui la condició de responsable del fitxer. 
 
Sols  tractarà les  da des a les que tingui accés d’acord amb les instruccions de l’Hospital 
Clínic. No aplicarà o utilitzarà les dades amb finalitat diferent a la finalitat pròpia del present 
contracte, ni les comunicarà a tercers. 
 
Si l’adjudicatari requereix subcontractar amb tercers la totalitat o part del s serveis objecte 
del present contracte, o hagués de facilitar a te rcers proveïdors l’accés a les da des 
personals objecte del present contracte, prèvia autorització de l’Hospital, quedarà obligat a 
signar un compromís exprés i escrit a fi de  que l’empresa subcontractista, assumeixi les 
mateixes obligacions que les esta blertes per a l’adjudicatari al present contracte, essent 
l’adjudicatari responsable  enfront de l’Hospital Clínic  i enfront a tercers  de l’incompliment  
d’aquestes obligacions per part del subcontractista.  

 
Els contractes que l’adj udicatari subscrigui amb e ventuals subcontractistes hauran de 
contemplar, com a mínim, les mateixe s garanties de confidencialitat establertes en aquest 
document.  

 
Donar compliment a les mesures de seguretat de nivell alt contemplades al RD 1720/2007, 
i a la resta de documents i protocols que en matèria de seguretat estableixi l’Hospital Clínic. 

  
Les mesures indicades son d’obligat compliment, sota penalitat de rescissió de contracte 
per part de l’HCB, reservant-se, si cal, la capacitat d’iniciar accions legals davant el 
incompliment de les mateixes pels perjudicis que se’n poguessin derivar. 
 
Finalitzada la prestació objecte del present plec, les dades de caràcter personal hauran de 
ser destruïdes per l’adjudicatari o tornades a l’Hospital Clínic, així com qualsevol suport o 
documents  als que hi apareguin dades personals  objecte de tractament del qual l’Hospital 
Clínic en sigui responsable. L’adjudicatari haurà  d’ad optar les mesures que siguin 
necessàries  pe r tal d’assegurar i g arantir  ad equadament que els eventu als 
subcontractistes no conserven cap de les dades personals a les que hagués accedit en el 
desplegament de les prestacions descrites en aquest plec.  
 
En qualsevol cas, l’adjudicatari o subcontractistes podran conservar dita informació amb la 
única i exclusiva finalitat  d’acreditar el compliment de l es seves obligacions legals. Es 
conservaran durant els terminis màxims legalment establerts i no podran ser utilitzades 
amb finalitats diferents a les esmentades.  

 
--.2. En el d esenvolupament d’aquelles tasques que no comportin un a ccés a le s dades, 
l’adjudicatari, de conformitat amb l’establert a l’article 83 del RD 1720/2007, no podrà accedir a 
la informació continguda en els fitxers de l’ Hospital Clínic, i respecte aquella informació que 
haguessin pogut conèixer quedarà sotmesa al deure de confidencialitat.  
 
--.3. L’adjudicatari formarà i con scienciarà en les b ones pràctiques de seguretat i cautele s a 
tenir en compte al personal que adscrigui a la pres tació i, a tal fi, inclourà al s contractes que 
tingui signats amb el seus treballadors, col·laboradors i subcontractistes que estiguin vinculats 
a la prestació objecte d’aquest plec, una clàusula de confidencialitat mitjançant la qual aquests 
es comprometin a no difondre ni utilitzar, en cap sentit,  en i nterès propi o de tercers la 
informació que arribin a conèixer segons la seva tasca durant el temps en que el seu contracte, 
ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus del s admesos en dret, inclòs d esprés de finalitzar la  
seva relació, així com al compliment de les mesures de seguretat descrites en aquest clàusula.  



 

 

L’obligació de confidencialitat es mantindrà vigent per temps indefinit. 
 
f) El contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligat a fer-se càrrec de les despeses 
del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc convingut. 
 
g) En el cas de contractes d’arrendament el contractista té l’obligació d’assumir el manteniment 
de l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència. 
 
h) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es concretarà 
en l’apartat U del quadre de característiques. 
 
Vint-i-novena. Prerrogatives  
 
D’acord amb el què e stableix l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’òrgan de contractació de l’Acord marc té la prerrogativa d’interpretar-lo, resoldre’n els 
dubtes que sorgeixin durant el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-
ne la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Els acords que, en base a les esmentades prerrogatives, adopti l’òrgan de contractació posen fi 
a la via administrativa i són immediatament executius.  
 
Trentena. Modificació  
 
Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els límits que 
s’estableixen a l’annex 12 d’aquest Plec. 
 
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista a l’ annex 12 d’aquest Plec, només pot 
operar quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter 
taxat, es preveuen al Títo l V i a la Disposi ció addicional trentena quarta del Text Refós de  la 
Llei de Contractes del Sector Públi c. Aquestes modificacions no podran altera r les condicions 
essencials de la licitació i adjudicació de l’Acord marc. 
 
Trenta-unena. Suspensió del contracte 
 
En el ca s que l’HCB acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de su spensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar un representant 
de l’òrgan de contractació i el contracti sta i s’ha d’estendre en el  termini màxim de dos di es 
hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’HCB ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I A LA REVISIÓ DE 
PREUS 
 
Trenta-dosena. Cessió dels contractes 
 
Els drets i obliga cions relatius a aq uest contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a u n 
tercer, sempre que le s qualitats tècniques o pe rsonals del cedent no h agin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’HCB, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 226 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de 
la cessió no resulti una restricció efectiva de la comptencia en el mercat. No es pot autooritzar 
la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
 
Trenta-tresena. Subcontractació 
 



 

 

33.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial del subministrament objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que e s preveu en l’apartat L del quadre de 
característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix 
apartat. 
 
33.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que 
s’estableixen en l’article 227.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
33.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 227 anteriorment esmentat per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de 
les circumstàncies determinants de l a situació d’emergència o de l es que fan u rgent la 
subcontractació, poden donar lloc, a la imposició al contractista d’un penalitat de fins un 50% 
de l’import del subcontracte. 
 
33.4 Els subcontractistes quedaran obligats n omés davant el contracti sta principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució de l contracte front a l’HCB. El  
coneixement que l’HCB tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
33.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per co ntractar d’acord amb l’o rdenament jurídic o comp reses en algun d els 
supòsits de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
33.6 El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d’acord amb la legislació laboral. 
 
33.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 228 i 
228 bis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
33.8 Quan així es determini en l’apartat L del quadre de característiques, és obligatòria la 
subcontractació amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu  
conjunt, no exced eixin del 50% de l’ import del pressupost del contracte i sempre i qu an 
concorrin les circumstàncies detallades en l’article 227.7 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. Aque sta obligació es co nsidera una condició especial d’execució del 
contracte als efectes previstos en els articles 212.1 i 22 3.f) del Text Refó s de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Trenta-quatrena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20% del seu 
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació.  
 
En tot cas,  la procedència o no de la revisió de preus i la fó rmula de revisió es detalla en 
l’apartat M del quadre de característiques. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Trenta-cinquena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitza conforme al que 
disposen els articles 222 i 292 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en l’acta 
de recepció i l’HCB ha  de donar les instruccions necessàries al contractista perquè solucioni 
l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el contracte. 
 
Les unitats de re cepció del contracte hauran de comp rovar el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús de l català i  hauran de fe r-ne 
referència expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte. 
 
Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 



 

 

El termini de gara ntia és l’assenyalat en l’apartat N del qu adre de ca racterístiques i 
començarà a computar-se a partir de la recepció dels subministraments. 
 
Si durant el  termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defe ctes en el s béns 
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels que 
siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.  
 
Durant aquest termini el  contractista té dret  a ser escoltat sobre l’aplicació dels béns 
subministrats. 
 
Si els b éns no són a ptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes 
observats i imputables al contractista, i hi ha l a presumpció que la reparació o reposició no és 
suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar el s béns i deixa r-los a compte  del contracti sta, 
sense que aquest tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a que se li reclami el preu 
que l’HCB hagi abonat. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i tran scorregut el 
termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva.  
 
En tot cas, la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva seguirà l’establert a l’article 102 
TRLCSP. 
 
Trenta-setena. Resolució del contracte 
 
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 223 a 225 i 
299 i 300 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En particular, es consideren 
obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de resolució del 
contracte les especificades en l’annex 8 i les  indicades a l’apartat S del quadre de 
característiques. 
 
També és causa de resol ució del contracte, l’incompliment de l’ obligació del contractista de 
guardar secret respecte les dades o antecedents que no e ssent públics o notori s estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligaci ons 
previstes en relació amb l’ús d el català i, en g eneral, l’incompliment de qualsevol de les 
obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de p olítica lingüística i d e les disposicions que la d esenvolupen. A aq uest efecte, es 
tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per l’HCB per dur-ne a terme 
el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de 
les mesures de resolu ció contractual, l’òrgan de  contractació podrà requerir l’empresa 
contractista perquè compleixi les o bligacions lingüístiques d’ús del català a mb aplicació del 
sistema de penalitats previst a l’article l’article 212 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme amb el que disposa 
l’article 224 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
VIII. RECURSOS, MESURES PROVI SIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 
 
Trenta-vuitena. Règim de recursos 
 
38.1 En el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada: 
 
D’acord amb l’article 40 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els anuncis 
de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de 
regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 



 

 

perjudici irreparable a drets o interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte 
són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu.  
 
Aquest recurs es podrà interposar davant l’ôrgan Administratiu de Recusos Contractuals de 
Catalunya, prèviament o a lternativament a la in terposició del recurs contenciós administratiu, 
de conformitat amb la Ll ei 28/1998, de 13 de j uny, reguladora de la ju risdicción contenciosa 
administrativa i es regirà pel que disposen els articles 40 i ss del TRLCSP.  
 
38.2 En el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada: 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de contractació 
són susceptibles del recurs administratiu ordinari que co rrespongui, d’acord am b el que 
estableixen la Llei 26/20 10, del 3 d’ago st, del règim jurídi c i de proce diment de l es 
administracions públiques de Catalunya i la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
38.3 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment 
i extinció d’aquest contracte, procedirà la i nterposició del re curs  administratiu ordinari que 
correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de le s administracions públiques de Catalunya i la Llei 3 0/1992, de 26 de 
novembre, de règim ju rídic de le s administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
38.4 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar 
aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 
d’interès públic i a cordar-ne la resolució i el s seus efectes, són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, 
de 26 d e novembre, de règim ju rídic de le s administracions públiques i del pro cediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Trenta- novena. Mesures provisionals 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades per 
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a resoldre’l l’adopció de mesures 
provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article l’article 43 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Quarantena. Règim d’invalidesa 
 
40.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst als articles 3 1 a 3 6 del Text Refós de la Ll ei de Co ntractes del Sector 
Públic. 
 
40.2 Aquest contracte serà nul en els casos previstos a l’article 37 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els 
drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure perjudicats, 
en els te rminis i dava nt l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, de conformitat amb 
l’article l’article 39 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quaranta-unena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resol ució de les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció 
d’aquest contracte. 





 

 

Nº Expedient: Denominació Expedient:
Dades de l’ empresa licitadora
Tipus d’empresa:

Nom de la raó social                Tipus de societat

Domicili de la seu social Localitat i CP Telèfon

NIF/CIF Fax Adreça electrònica

Dades de la persona representant de l'empresa licitadora
Cognoms i nom NIF

Relació amb la firma comercial 

Declaració de responsabilitat

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

Lloc, data i signatura

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.  
c) Que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, o que s'ha adoptat
alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005 de 8 d'abril.  

j) Que l'adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el procès de licitació i, si s'escau, els 
posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
........................................

h) Que coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta 
licitació.

ANNEX 1 Sol·licitud d'admissió i declaració responsable en substitucio de la
documentació acreditativa del Sobre A

d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració cap persona a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de
desembre, sobre incompatibilitats d'alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.

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

g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents
registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte.

La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d'admissió, declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual
representa com a licitadora: 

a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que te la capacitat d'obrar i la solvència requerida i no es troba compresa
en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes a l'article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo
a aportar la documentació acreditativa del compliment d'aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.  

i) Que com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar 
aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l'oferta econòmica. 

empresa individual persona jurídica

propietari apoderat altres

 
 
 





 

 

 
 

ANNEX 3 
 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
 

 
El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 
......................................., al carrer......................................... número............, i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisit s que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari /ària del contracte ................., amb expedient número 
............................ , es compromet (en nom pr opi / en nom i repres entació de l’empresa) a  
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: 
 
...........................€ (xifra en lle tres i en números), de les quals...........................................€, es 
corresponen al preu del contracte i ................ .........€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA). 
 
 
 
I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica. 
(lloc i data) 
 
 
 
 
 
 
Signatura del licitador o de l’apoderat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ANNEX 4 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS 
 
 
Sobre A de Documentació General 
 
- Annex 1 Sol·licitud d’admissió i declaració responsable en substitució de la documentació 
acreditativa del Sobre A 
 
 - En cas de licitació per lots, especificació expressa dels lots als quals es licita, sense incloure 
cap dada relativa als criteris d’adjudicació. 
 
En cas de resultar adjudicatari:  
 
- La indicada en la clàusula 8 del PCAP i si s’escau, la indicada a l’apartat K del Quadre de 
característiques.  
 

 Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans materials i/o personals amb 
caràcter d’obligació essencial. 
 
Sobre B de  Documentació Tècnica i d’altre d ocumentació relativa als criteris que 
depenguin d'un judici de valor  
 
A més de la indicada en el PCAP 
 

   ACO 1 del PPT Oferta Tècnica en CD  
 

 ACO 3 del PPT Albarà de Mostres 
 

 ACO 4 del PPT Oferta Tècnica  de manteniment 
 

          Documentació tècnica de l'oferta, en relació a les condicions sol·licitades en aquest 
PCAP  i e n el Plec de Prescripcions tècniques (PPT), amb els continguts mínims que 
s’indiquin.         

 
          Altre documentació especificada al PPT       

 
Sobre C d e Proposició Econòmica i d’altr e documentació relativa als criteris 
quantificables de forma automàtica:  
 

 Model Oferta Econòmica (annex 3 del PCAP). 
 Annex d’Oferta Econòmica desglossada (ACO10_PCAP) en CD 
 Annex  Proposta econòmica de Manteniment  (ACO11_PCAP) 
 Altres:       ACO 1 del PPT  Oferta Tecnica, en copia en CD en aquest sobre C, (a dicional a la 

inclòsa al sobre B) 
          



 

 

ANNEX 5. Caràtules dels sobres 

  
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL 

     Exp. 
     Licitació: 
     Nº de lot/s al/s que es licita: 

 

 

 

DADES DEL LICITADOR: 
Datos del licitador 

Nom i cognoms / denominació social: 
Nombre y apellidos / denominación social  

Departament (en el seu cas): 
Departamento (en su caso)  

N.I.F./C.I.F.:  
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA: 
Datos de la persona representante de la empresa licitadora: 
 

Nom i cognoms: 
Nombre y apellidos  Càrrec:  

Cargo  

Domicili del licitador  
(incloent Codi Postal): 
Domicilio del licitador  
(incluyendo Código Postal) 

 

Telèfon directe:  
Teléfono directo  Telèfon Mòbil: 

Teléfono móvil  

Fax directe: 
Fax directo  Correu Electrònic: 

Correo Electrónico  



 

 

.  
  

SOBRE B: DOCUMENTACIÓ SOTMESA A 
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR 

     Exp. 
     Licitació: 
     Nº de lot/s al/s que es licita: 

 

 

 

DADES DEL LICITADOR: 
Datos del licitador 

Nom i cognoms / denominació social: 
Nombre y apellidos / denominación social  

Departament (en el seu cas): 
Departamento (en su caso)  

N.I.F./C.I.F.:  
 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA: 
Datos de la persona representante de la empresa licitadora: 
Nom i cognoms: 
Nombre y apellidos  Càrrec:  

Cargo  

Domicili del licitador  
(incloent Codi Postal): 
Domicilio del licitador  
(incluyendo Código Postal) 

 

Telèfon directe:  
Teléfono directo  Telèfon Mòbil: 

Teléfono móvil  

Fax directe: 

Fax directo:  Correu Electrònic: 
Correo Electrónico  



 

 

 
 SOBRE C: DOCUMENTACIÓ SOTMESA A 

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA 

     Exp. 
     Licitació: 
     Nº de lot/s al/s que es licita: 

 

 

 

 
DADES DEL LICITADOR: 
Datos del licitador 
 
Nom i cognoms / denominació social: 
Nombre y apellidos / denominación social  

Departament (en el seu cas): 
Departamento (en su caso)  

N.I.F./C.I.F.:  
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA LICITADORA: 
Datos de la persona representante de la empresa licitadora: 
 
Nom i cognoms: 
Nombre y apellidos  Càrrec:  

Cargo  

Domicili del licitador  
(incloent Codi Postal): 
Domicilio del licitador  
(incluyendo Código Postal) 

 

Telèfon directe:  
Teléfono directo  Telèfon Mòbil: 

Teléfono móvil  

Fax directe  Fax directo:  Correu Electrònic: 
Correo Electrónico  
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ANNEX 6 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
President: Sra. Gemma Mascarell. Adjunta a l a Direcció Econòmica de l’ Hospital Clínic de 
Barcelona 
Substitut: Sr. Núria Cuenca. Cap de la Unitat de Contractació. 
 
Vocals: 
Sr. Núria Cuenca. Cap de la Unitat de contractació 
Substitut: Sr. Alex Miralles. Tècnic de la Unitat de Contractació 
Substitut: Sra. Anna Esplà. Tècnic de la Unitat de Contractació 
 
Sra. Ariadna Reig. Assessora Legal de la Unitat de Contractació 
Substit: Lletrat de l'Assessoia Jurídica   
 
Sr. Francesc Casanovas. Interventor de la Generalitat de Catalunya 
Substitut: Sr. Joan Bosco Prats. Intervenció de la Generalitat de Catalunya 
Substitut: Sra. Ascención Ipar. Intervenció de la Generalitat de Catalunya 
 
Sr. Josep Mª Romera. Direcció de Serveis Econòmics. Òrgan de Control Intern 
Substitut: Sra. Lucía Valverde. Responsable del Departament de Proveïdors i Actius 
 
Sra. Anna Esplà. Tècnic de la Unitat de Contractació 
Substitut: Sr. Alex Miralles. Tècnic de la Unitat de Contractació 
 
Vocals Servei Promotor: 
 
Sra. Mar Sedeño, Responsable de Compres  
Suplent:  Sra. Salomé Bertran Carbó, Compradora 
Sra. Fátima Mota Cáceres , Coordinadora Recursos Materials  
Suplent:  Sra. Rosa Bertral, Coordinació recursos materials 

 
 
Secretari: Sr. Albert Fernández. Unitat de Contractació 
Substitut: Un membre de la Unitat de Contractació. 
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ANNEX 7 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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ANNEX 8 
 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 
 

 

SUBMINISTRAMENTS 

 

• Compliment dels terminis de lliurament. L’incompliment en més del 10% dels lliuraments o  un 
retard acumulat de més de 30% de dies de re tard sobre el termini de lliurament/prestació, 
facultarà a l’Òrgan per procedir a la resolució del contracte. 

• Compliment de la normativa penal laboral, de pr evenció de ri scos laborals i protecci ó de 
dades per part de l'adjudicatari i/o del seu personal. 

• Compliment de les normes fixades sobre subcontractació. 

• La no difusió d'informació confidencial de l’HCB, i els seus respectius directius o empleats per 
part de l'adjudicatari i/o el seu personal. 

• Compliment de la obligació d'adscripció inicial i manteniment durant la vigència del contracte 
dels mitjans materials i personals detallats en l'oferta presentada. 

• Compliment de les millore s o varia nts proposades en l'ofe rta presentada que ha gin estat 
acceptades per l’HCB. 

• Compliment dels protocols i pla de qualitat acordats amb l’HCB. 

• Compliment dels requisits fixats en el plec de prescripcions tècniques o en l’oferta tècnica pel 
que fa als recursos humans. 

• Compliment dels terminis fixats en el plec d e clàusules en l’execució del contracte, a no ser 
que, l’endarreriment tingui el vist- i- plau de l’HCB. 

• Compliment en la qualitat dels subministraments. 

• Compliment dels horaris marcats en les bases de la contractació. 

• Signatura del contracte en l’espai de temps adequat. 

• Constitució de la garantia definitiva. 
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ANNEX 9 
 

DISTRIBUCIÓ D’ARTICLES I LOTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LO
T

A
R

TI
C

LE

C
O

D
I H

C
B

DENOMINACIÓ DE L'ARTICLE REQUERIMENTS TÈCNICS 
ESPECÍFICS

U
N

IT
A

T 
D

E 
M

ES
U

R
A

 
LI

C
IT

A
D

A

 Q
U

A
N

TI
TA

T 

BASE 
IMPOSABLE  

(BI)

TIPUS 
IVA

PREU 
MÀXIM 

UNITARI 
(Iva inc.)

BASE 
IMPOSABLE (BI)

 IMPORT TOTAL 
(Iva inc.) 

1 1 101561 Adaptador con luer 20G per a extraccions per 
sistema de buit. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. UND 625.125 0,1444 21% 0,1747 90.268,05 109.224,34

2 2 106868 Portatubs de polipropilè amb sistema de fixació 
roscat, per a extracció de mostra per sistema de 

buit. Un sol ús. Sense làtex.

UND 618.495 0,0212 21% 0,0257 13.112,09 15.865,63

3 3

Agulles hipodèrmiques d'acer inoxidable, punta 
bisellada de triple facetado i parets primes, con 
translúcid, connexió luer i luer lock. Diferents 

calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.

UND 4.571.670 0,0128 21% 0,0155 58.517,38 70.806,02

4 4

Agulles hipodèrmiques amb sistema de bioseguretat
d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta 

bisellada de triple facetado i parets primes, 
connexió luer i luer lock, puliment electrònic. 

Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.

Amb protecció de l'agulla de 
forma irreversible. UND 970.767 0,7000 21% 0,8470 679.536,90 822.239,65

5 5

Agulles espinals d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Diferents calibres i llargàries. Estèril. 

Sense làtex.

UND 33.672 0,5841 21% 0,7068 19.667,82 23.798,06

6 6 i7 Agulles i plomes insulina amb i sense bioseguretat 63.122,91 69.435,20

6 6 22808

Agulla per plomes d'insulina, d'acer inoxidable, 
punta triple bisellat, con translúcid amb connexió 

roscada. Calibre 31G, llargària 5mm. Estèril. Un sol 
ús. Sense làtex.

UND 282.300 0,1477 10% 0,1625 41.695,71 45.865,28

IMPORT MÀXIM TOTAL

IMPORT LICITACIÓ

TÍTOL EXPEDIENT:

NÚMERO D'EXPEDIENT:

DURADA EN MESOS 

MATERIAL DE PUNCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB I SENSE  DISPOSITIU DE BIOSEGURETAT. 

15/0112
36

PREU MÀXIM UNITARI  (en unitat 
de mesura licitada)

ANNEX 9 PCAP DISTRIBUCIÓ D´ARTICLES I LOTS

15_0112_A9_PCAP_DAL_MATERIAL_BIOSEGURIDAD-CAT 1/3



LO
T

A
R

TI
C

LE

C
O

D
I H

C
B

DENOMINACIÓ DE L'ARTICLE REQUERIMENTS TÈCNICS 
ESPECÍFICS

U
N

IT
A

T 
D

E 
M

ES
U

R
A

 
LI

C
IT

A
D

A

 Q
U

A
N

TI
TA

T 

BASE 
IMPOSABLE  

(BI)

TIPUS 
IVA

PREU 
MÀXIM 

UNITARI 
(Iva inc.)

BASE 
IMPOSABLE (BI)

 IMPORT TOTAL 
(Iva inc.) 

IMPORT MÀXIM TOTAL

IMPORT LICITACIÓ
PREU MÀXIM UNITARI  (en unitat 

de mesura licitada)

6 7 146170

Agulla per plomes d'insulina amb sistema de 
bioseguretat passiu, d'acer inoxidable, punta triple 

bisellat, con translúcid amb connexió roscada. 
Calibre 29G, llargària 5mm. Estèril. Un sol ús. 

Sense làtex.

UND 83.700 0,2560 10% 0,2816 21.427,20 23.569,92

7 8

Agulles infusió reservori subcutani amb sistema de 
bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle 
recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, 
luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Diferents mides. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

Lliure DEHP. La base 
embuatada ha de ser com a 

mínim de 4mm. El sistema de 
bioseguretat actiu haurà de 
protegir l' agulla de manera 

irreversible. Llargària 
aproximada de la línia 20cm.  

Tolerància aprox. 5%.

UND 29.658 3,0500 21% 3,6905 90.456,90 109.452,85

8 9

Agulles amb sistema de bioseguretat, d'acer 
inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora 

(palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i 
connexió luer lock. Diferents calibres i llargàries. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

Mecanisme de seguretat al 
dispositiu. Irreversible un cop 

activat. Activació amb una sola 
mà. Connectat a adaptador 

luer amb agulla i vàlvula 
protectora incorporada i 

premuntada al porta-tubs.

807.819 0,6000 21% 0,7260 484.691,40 586.476,59

9 10 Fulles de bisturí d'acer inoxidable. Diferents mides. 
Estèril. UND 399.600 0,0646 21% 0,0782 25.814,16 31.235,13

10 11 132759

Catèter intravenós perifèric, amb aletes i 2 vàlvules, 
de poliuretà, 

calibre 22G, radioopac, amb sistema de seguretat 
passiu

 (activació automàtica). Estèril. Un sol ús. Sense 
làtex.

UND 1.620 2,6000 21% 3,1460 4.212,00 5.096,52

11 12 164408

Xeringa 3 cossos, capacitat 1ml, connexió  luer 
concèntrica amb agulla amb sistema de 

bioseguretat de 28G x 13mm. Cilindre transparent. 
Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. 

Sense làtex.

UND 176.643 0,1180 21% 0,1428 20.843,87 25.221,09

15_0112_A9_PCAP_DAL_MATERIAL_BIOSEGURIDAD-CAT 2/3
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D
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B

DENOMINACIÓ DE L'ARTICLE REQUERIMENTS TÈCNICS 
ESPECÍFICS

U
N

IT
A

T 
D

E 
M

ES
U

R
A

 
LI

C
IT

A
D

A

 Q
U

A
N

TI
TA

T 

BASE 
IMPOSABLE  

(BI)

TIPUS 
IVA

PREU 
MÀXIM 

UNITARI 
(Iva inc.)

BASE 
IMPOSABLE (BI)

 IMPORT TOTAL 
(Iva inc.) 

IMPORT MÀXIM TOTAL

IMPORT LICITACIÓ
PREU MÀXIM UNITARI  (en unitat 

de mesura licitada)

12 13 129257

Xeringa gasometria 3 cossos, capacitat 3ml, luer 
lock. Cilindre transparent. Graduació impresa 

inesborrable, precarregada d'heparina balancejada 
en calci ap.80U/l, agulla triple bisell a/sistema 

bioseguretat actiu 22G. Estèril. Un sol ús. Sense 
làtex

UND 60.300 0,5000 21% 0,6050 30.150,00 36.481,50

13 14 104168
Xeringa d'insulina, capacitat 1ml (100UI), 27G x 

12mm. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un 
sol ús. Sense làtex.

UND 18.150 0,0688 10% 0,0757 1.248,72 1.373,59

14 15 164407

Xeringa d'insulina de 3 cossos amb sistema de 
bioseguretat actiu, capacitat 0,5ml (50UI), 30G x 

8mm. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un 
sol ús. Sense làtex.

UND 403.770 0,1000 10% 0,1100 40.377,00 44.414,70

15 16 164493

Xeringa d'insulina amb sistema de bioseguretat 
actiu, capacitat 1ml (100UI), 27G x 12mm. 

Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. 
Sense làtex.

UND 18.150 0,2000 21% 0,2420 3.630,00 4.392,30

16 17 164036

Xeringa 3 cossos, capacitat 1ml, connexió  luer 
concèntrica amb agulla 25G x 16mm. Cilindre 
transparent. Graduació impresa inesborrable. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND 85.137 0,0350 21% 0,0424 2.979,80 3.605,55

17 18 12624

Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Calibre 22G, llargària 175mm. Estèril. 

Sense làtex.

UND 1.080 5,6000 21% 6,7760 6.048,00 7.318,08

18 19 12677

Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Calibre 27G, llargària 90mm. Estèril. 

Sense làtex.

UND 6.885 1,4000 21% 1,6940 9.639,00 11.663,19

1.032.732,78 1.238.084,32 

La indicació de la consideració del preus unitaris com a màxims i de pressupost màxim per lots s'indica a l'apartat B.3. del Quadre de Características del PCAP. 
El tipus d'Iva és indicatiu i el licitador podrà ofertar, a l'ACO d'Oferta Econòmica  amb el tipus que correspongui al seu article legalment. 

TOTAL DE L'EXPEDIENT

15_0112_A9_PCAP_DAL_MATERIAL_BIOSEGURIDAD-CAT 3/3
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ANNEX 10 
 

OFERTA ECONÒMICA DESGLOSSADA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOM I COGNOMS

TELÈFON CÀRREC

DATA

LO
T

A
R

TI
C

LE
 

DENOMINACIÓ ARTICLE CODI HCB
UNITAT DE 
MESURA 

LICITADA (***)

Q
U

A
N

TI
TA

T BASE 
IMPOSABLE 
MÀXIMA DE 
LICITACIÓ 

UNITÀRIA(**) (***) TI
PU

S 
IV

A BASE IMPOSABLE 
MÁXIMA DE 

LICITACIÓ TOTAL 
(**)

DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR REFERÈNCIA ARTICLE 
LICITADOR

BASE 
IMPOSABLE 

UNITARIA 
OFERTADA 
4 DECIMALS

 (***)  %
 IV

A
 O

FE
R

TA
T

%
 D

ES
C

O
M

PT
E 

O
FE

R
TA

T(
*)

BASE IMPOSABLE 
TOTAL OFERTADA (AMB 

DESCOMPTE) 

1 1 Adaptador con luer 20G per a extraccions per 
sistema de buit. Estèril. Un sol ús. Sense làtex

101561 UND 625.125 0,1444 21% 90.268,05 0,00

2 2 Portatubs de polipropilè amb sistema de fixació 
roscat, per a extracció de mostra per sistema de 

buit. Un sol ús. Sense làtex.

106868 UND 618.495 0,0212 21% 13.112,09 0,00

3 3

Agulles hipodèrmiques d'acer inoxidable, punta 
bisellada de triple facetado i parets primes, con 

translúcid, connexió luer i luer lock. Diferents 
calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex

UND 4.571.670 0,0128 21% 58.517,38 0,00

4 4

Agulles hipodèrmiques amb sistema de bioseguretat
d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta 

bisellada de triple facetado i parets primes, connexió
luer i luer lock, puliment electrònic. Diferents calibres

i llargàries. Estèril. Sense làtex.

UND 970.767 0,7000 21% 679.536,90 0,00

5 5

Agulles espinals d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Diferents calibres i llargàries. Estèril. 

Sense làtex.

UND 33.672 0,5841 21% 19.667,82 0,00

6 6 i7 Agulles i plomes insulina amb i sense bioseguretat 63.122,91 0,00

6 6

Agulla per plomes d'insulina, d'acer inoxidable, 
punta triple bisellat, con translúcid amb connexió 

roscada. Calibre 31G, llargària 5mm. Estèril. Un sol 
ús. Sense làtex.

22808 UND 282.300 0,1477 10% 41.695,71 0,00

DADES DEL SIGNANT

MATERIAL DE PUNCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB I SENSE  DISPOSITIU DE BIOSEGURETAT. 
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ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 10 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA 

EMPRESA:

SIGNATURA I SEGELL

TÍTOL DE 
L´EXPEDIENT:

NÚMERO 
D´EXPEDIENT:

DURACIÓ EN MESOS 
:

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
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6 7

Agulla per plomes d'insulina amb sistema de 
bioseguretat passiu, d'acer inoxidable, punta triple 

bisellat, con translúcid amb connexió roscada. 
Calibre 29G, llargària 5mm. Estèril. Un sol ús. 

Sense làtex.

146170 UND 83.700 0,2560 10% 21.427,20 0,00

7 8

Agulles infusió reservori subcutani amb sistema de 
bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle 
recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, 
luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Diferents mides. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND 29.658 3,0500 21% 90.456,90 0,00

8 9

Agulles amb sistema de bioseguretat, d'acer 
inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora 

(palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i 
connexió luer lock. Diferents calibres i llargàries. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

807.819 0,6000 21% 484.691,40 0,00

9 10 Fulles de bisturí d'acer inoxidable. Diferents mides. 
Estèril. 

UND 399.600 0,0646 21% 25.814,16 0,00

10 11

Catèter intravenós perifèric, amb aletes i 2 vàlvules, 
de poliuretà, 

calibre 22G, radioopac, amb sistema de seguretat 
passiu

 (activació automàtica). Estèril. Un sol ús. Sense 
làtex.

132759 UND 1.620 2,6000 21% 4.212,00 0,00

11 12

Xeringa 3 cossos, capacitat 1ml, connexió  luer 
concèntrica amb agulla amb sistema de 

bioseguretat de 28G x 13mm. Cilindre transparent. 
Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. 

Sense làtex.

164408 UND 176.643 0,1180 21% 20.843,87 0,00

12 13

Xeringa gasometria 3 cossos, capacitat 3ml, luer 
lock. Cilindre transparent. Graduació impresa 

inesborrable, precarregada d'heparina balancejada 
en calci ap.80U/l, agulla triple bisell a/sistema 

bioseguretat actiu 22G. Estèril. Un sol ús. Sense 
làtex

129257 UND 60.300 0,5000 21% 30.150,00 0,00

13 14
Xeringa d'insulina, capacitat 1ml (100UI), 27G x 

12mm. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un 
sol ús. Sense làtex.

104168 UND 18.150 0,0688 10% 1.248,72 0,00

14 15

Xeringa d'insulina de 3 cossos amb sistema de 
bioseguretat actiu, capacitat 0,5ml (50UI), 30G x 

8mm. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un 
sol ús. Sense làtex.

164407 UND 403.770 0,1000 10% 40.377,00 0,00

15 16

Xeringa d'insulina amb sistema de bioseguretat 
actiu, capacitat 1ml (100UI), 27G x 12mm. 

Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. 
Sense làtex.

164493 UND 18.150 0,2000 21% 3.630,00 0,00

16 17

Xeringa 3 cossos, capacitat 1ml, connexió  luer 
concèntrica amb agulla 25G x 16mm. Cilindre 
transparent. Graduació impresa inesborrable. 

Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

164036 UND 85.137 0,0350 21% 2.979,80 0,00

17 18

Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Calibre 22G, llargària 175mm. Estèril. 

Sense làtex.

12624 UND 1.080 5,6000 21% 6.048,00 0,00
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18 19

Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus 
Quincke amb estilet interior, superfície exterior 

polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca 
de seguretat. Calibre 27G, llargària 90mm. Estèril. 

Sense làtex.

12677 UND 6.885 1,4000 21% 9.639,00 0,00

1.032.732,78 0,00 

Presentació obligatòria d'aquest Annex en paper i fitxer excel no protegit i sense modificar el format establert (CD,DVD o Pen Drive al sobre d' oferta econòmica).

(*) Els descomptes ofertats als articles o als lots no estaran condicionats al volum de facturació o a l'adjudicació d'altres articles o lots. El HCB decidirà la periodicitat i la forma de liquidació dels descomptes, que podrà ser, descomptat directament 
del preu,  en material sense càrrec o nota d'abonament. 

(**) La indicació de la consideració del preus unitaris com a màxims i de pressupost màxim per lots s'indica a l'apartat B.3. del Quadre de Característiques del PCAP. Es sombrejaran automàticament en vermell els articles i lots ofertats que 
excedeixen el preu de licitació. L´exclusió o no d'aquestes ofertes dependrà de l'indicat als plecs.

(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.

En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de compres_secretaria@clinic.ub.es o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o 
aclaracions. 

TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT

La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada i el descompte, s'ofertaran amb un nombre màxim de 4 decimals fixes.
El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article. 

Les limitacions de preus i pressupost màxims, si n'hi ha,  s'aplicaran sobre la base imposable total amb descompte.
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ANNEX 11 
 

PROPOSTA ECONÒMICA DE MANTENIMENT  
 
 

No s’estableix per aquet expedient.
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ANNEX 12 
 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

No es preveu per aquest expedient. 
 
 

 




